Protokół Nr XIV/11 - Projekt
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 25 sierpnia 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 na początku w sesji - 15 radnych.
II. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów Nr XI/11 i Nr XII/11.
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2011
roku.
4. 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 uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca
2011r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie
dopuszczalne jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej,
4/
określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty
targowej,
5/
zmiany uchwały Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich
regulaminu,
6/
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych
w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach.
5.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.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1.
Obradom XIV sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich
zaproszonych gości, w szczególności powitał:
p. Michała Skotnickiego - Wicestarostę Powiatu Staszowskiego,
p. Tomasza Śliwińskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie,
p. Wiesława Szymańskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu,
p. Benedykta Kozieła - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
p. Henryka Brzozowskiego - Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu
rodziców, uczniów oraz wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
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 wręczyć stypendia dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Połaniec za wysokie
wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2010/2011.
Radni przez aklamację przyjęli propozycję p. Przewodniczącego.
Stypendia wręczali p. Wicestarosta, p. Burmistrz oraz p. Przewodniczący. Stypendia
wręczono następującym uczniom:
1. Stypendia I stopnia:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu:
1) Chamielec Gabriela
1 350,00 zł
2) Filipowicz Wojciech Paweł
1 350,00 zł
3) Jurkowski Patryk Łukasz
1 350,00 zł
4) Mikina Filip
1 350,00 zł
2. Stypendia II stopnia
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu:
1) Bort Julia Antonina
900,00 zł
2) Durma Aleksandra
900,00 zł
3) Gatny Jakub
900,00 zł
4) Jakubas Katarzyna
900,00 zł
5) Kamińska Maria
900,00 zł
6) Kamiński Wiktor
900,00 zł
7) Konat Julia
900,00 zł
8) Kosowicz Marcin
900,00 zł
9) Kowalski Bartłomiej
900,00 zł
10) Krupa Julia Karolina
900,00 zł
11) Misiak Michał
900,00 zł
12) Putelbergier Patryk Sebastian
900,00 zł
13) Rajca Natalia Julia
900,00 zł
14) Roguz Michał
900,00 zł
15) Sojda Aleksandra
900,00 zł
16) Szpakowska Anna Maria
900,00 zł
17) Woś Wiktor
900,00 zł
18) Zyngier Jakub Mariusz
900,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie:
1) Zientarska Paulina Karina
900,00 zł
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Zespół Placówek
Podstawowa:
1) Jędryka Marcin

Oświatowych

w

Ruszczy

–

Publiczna

Szkoła

900,00 zł

Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował
dyrekcji, uczniom i ich rodzicom.

za trud i pracę, nauczycielom

Pan Przewodniczący Stanisław Lolo pogratulował wszystkim wspaniałych
wyników. Złożył uczniom życzenia wszystkiego najlepszego i jeszcze lepszych
wyników w nauce, żeby co roku dostawali stypendia.
Pan Wicestarosta Michał Skotnicki zasygnalizował, że przyjechał na sesję ze
względów gospodarczych, które będą poruszane później i został mile zaskoczony
przez władze samorządowe Miasta i Gminy Połaniec. Pogratulował uczniom
wyników, bo jest to ich całoroczna praca. Gratulacje złoży również rodzicom, którzy
niejednokrotnie pomagali im w zmaganiach się z arkanami wiedzy. Powiedział, że
p. Burmistrz wybrał dobry termin, bo jest to podziękowanie za ubiegły rok, ale
jesteśmy w przeddzień nowego roku szkolnego, co daje motywację do dalszej
wytężonej pracy. Myśli, że stypendia nie będą jednorazowe a cykliczne. Wie, że
gminy, może akurat ten samorząd trochę mniej, borykają się z problemami
finansowymi, ale jest bardzo miłe, że samorząd Połańca docenia prace dzieci,
ich rodziców i umie docenić to poprzez sfinansowanie tego stypendium. On opiekuje
się wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi i ma nadzieję, że ten poziom, który
teraz jest reprezentowany, zostanie przeniesiony do szkół ponadgimnazjalnych
i Starostwo Powiatowe będzie mogło to doceniać stypendiami i różnymi nagrodami.
Złożył życzenia jeszcze tych kilku słonecznych dni wakacji i aby od pierwszego
września wszystkie plany na nowy rok szkolny zostały zrealizowane
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo powiedział, że zaproszono na sesję gości
i poprosił o przystąpienie do dyskusji na temat bezpieczeństwa w naszym mieści
i gminie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski nadmienił, że kończą się wakacje, a zaczyna
nowy rok szkolny, w związku z czym będą inne zagrożenia wynikające z dotarcia
dzieci do szkoły, ich powrotu, czy innego rodzaju sprawy. Podkreślił, że temat
bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Połaniec jest poruszany cyklicznie na
sesjach Rady Miejskiej. Okresowo zapraszani są p. Komendanci, którzy cytując
statystyki, udowadniają, że w naszym mieście i gminie jest bezpiecznie. Dziękuje za
tego rodzaju słowa. Porównując inne miasta i gminy widzimy, że u nas jak na razie
jest spokojnie. Niemniej jednak dochodzi do różnego rodzaju chuligaństw, rozboju,
kradzieży itd. Na to chce zwrócić uwage i służyć pomocą, po to, żeby przestrzegać
porządku. Na ostatniej sesji, na której byli p. Komendanci, poruszany był temat
przejazdu przez gminę, chodzi głownie o drogę krajową. Przypomniał, że w wyniku
działań również, ze strony Policji lokalnej, jak powiatowej i wojewódzkiej uzyskaliśmy
argumenty, żeby niektóre punkty z tych tzw. czerwonych plam Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad mogła realizować. Nie są to wszystkie punkty, na które
gmina zwróciła uwagę. Ma nadzieję, że dzisiejsza wizyta p. Komendantów, nasze
obawy i pytania, będą temu służyły, żeby w dalszej części współdziałania przekonać
zarządcę drogi do pomocy w zakresie bezpiecznego przejazdu przez gminę.
Nadmienił, że są sygnały od p. Komendanta, że okres spokoju w naszym mieście
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niestety się zmienia. Czym to jest podyktowane, to myśli, że p. Komendant
przedstawi. Teraz odda głos Komendantowi Powiatowemu p. Śliwińskiemu, który
przedstawi własną wizję pomocy nam jako mieszkańcom, samorządowi w tych
konkretnych zamierzeniach, które chcemy zrealizować w zakresie bezpieczeństwa,
szacunku do przedmiotów martwych, czyli infrastruktury, która często jest niszczona,
na terenie nie tylko miasta ale i gminy. Pochwalił Policję, że ostatnio prewencyjnie
współdziała z samorządem.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie powiedział,
że faktycznie kilka dni temu, w rozmowie z p. Burmistrzem na temat bezpieczeństwa
zasygnalizował, że zagrożenie przestępczością pospolitą typu kradzieże, włamania,
niszczenie mienia, na terenie Miasta i Gminy Połaniec wzrasta. Myśli, że jak będzie
potrzeba szczegóły przedstawi Komendant Komisariatu Policji w Połańcu.
Powiedział, że temat bezpieczeństwa ma trzy płaszczyzny. Zacznie od tych, które
będzie mógł zdecydowanie szybciej omówić, czyli bezpieczeństwo w ruchu
drogowym i proponowane zmiany na drodze krajowej. Ich część została pozytywnie
zaopiniowana przez Komendę Wojewódzką, Wydział Ruchu Drogowego. Może
powiedzieć, że w tym tygodniu (jutro) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, gdzie ponownie będą przedstawiane przez
policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, propozycje
gminy pozytywnie przez nich zaopiniowane. Ten temat jest przez nich i przez
p. Burmistrza cały czas monitorowany. Druga płaszczyzna, to sprawa porządku
publicznego, czyli sprawy, które bolą mieszkańców - nieprzestrzeganie przepisów
części porządkowej - parkowanie pojazdami na terenach zielonych, na chodnikach.
Myśli, że tutaj również na tyle, na ile jest to możliwe policjanci z Połańca reagują.
Jeżeli są jakiekolwiek sygnały w tym zakresie, udają się na interwencję. Stosowana
jest również represja, nie tylko pouczenie. Niestety nie są wszędzie, na pewno
jeszcze wiele uwag zostanie im przekazane. Na temat statystyk nie chciałby się
wypowiadać, bo cały czas jest zwolennikiem powiedzenia, że jest bezpiecznie, wtedy
kiedy się czujemy bezpiecznie. Nadmienił, że zbliża się rok szkolny. Cały wrzesień
poświecony jest działaniom „Bezpieczna droga do szkoły” - szereg zadań dla
policjantów i Komendy Powiatowej - Wydziału Ruchu Drogowego, ale też policjantów
pracujących w jednostkach terenowych. To jest ważne zadanie. Ważne są także
wizyty Policji w szkołach, bo bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, to nie tylko droga do
szkoły, ale też wszelkie niebezpieczeństwa, które związane są z wchodzeniem
w życie szkolne. Zachęcił do dyskusji, a na postawione pytania udzieli odpowiedzi.
Pan Henryk Brzozowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu
powiedział, że bezpieczeństwo mieszkańców Połańca, to jest problem złożony
i poważny. Postara się, żeby w swojej wiedzy i doświadczeniach, zdefiniować pewne
fakty, aby przybliżyć problem a następnie postara się postawić nie diagnozę „Jak
zapobiegać przypadkom wandalizmu i skandalicznego zachowania się dzieci
i młodzieży”, ale będzie to w formie zapytań, refleksji i sugestii działań zarówno
doraźnych, jak i długofalowych. Powiedział, że ostatnio obserwujemy często
przypadki wandalizmu i skandalicznego zachowania dzieci i młodzieży, dotyczy to
konkretnej grupy 4 -7 osób, tych samych w ostatnich miesiącach czerwiec - sierpień
i konkretnie dotyczy to ul. Kościuszki nr 30, 28 ,26 i ul. Kołłątaja 1. Konkretne fakty
są takie: podpalenie skrzynek na listy przy ul. Kościuszki 30, podpalenie suchej
trawy, palenie folii plastikowych koło śmietników, trzaskanie butelek z benzyną koło
parkingu. Jeżeli zwróci się uwagę młodzieży, która mieszka w bloku, to w ramach
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rewanżu dewastuje klatki, obrzuca obelgami, straszy wybiciem okien. Następna
sprawa to jest urządzenie placu zabaw. Zaraz zginęło kółko od karuzeli, urwano
bramkę. Podkreślił, że ciągle mówi o tej samej młodzieży. Są też próby wykręcenie
bezpieczników z ulicznego oświetlenia. Jeżeli lokatorzy reagują, zwracają uwagę, to
młodzież rzuca błotem w okna, jajkami, śliwkami. Pojawiają się też kradzieże np.
mieszkaniec szedł na górę, na dole w klatce stała młodzież, więc powiedział
grzecznie przepraszam, nawet się nie zorientował, niestety portfela nie miał.
Stwierdził, że do młodzieży trzeba podchodzić z bardzo dużym doświadczeniem,
z bardzo dużą wiedzą z zakresu znajomości psychologii. Zwrócił się do Policji, aby
spojrzeli na to w sposób fachowy, profesjonalny. Jeżeli to zostanie zlekceważone, to
może być tragedia. Jeżeli podejdziemy profesjonalnie szybko tą grupę zniwelujemy,
w tym sensie, że zidentyfikować podgrupę jest prosto, bo właściwie nazwiska, to
myśli, że Policja zna. Znają je też lokatorzy i gdyby Policja nie wiedziała to służą
pomocą, bo mieszkańcy są otwarci i co ważne chętni do współpracy. Według niego
zamontowanie dodatkowych kamer, monitoring, na pewno w pewnym sensie poprawi
sytuację, ale uważa, że jest to sposób doraźny, dlatego, że nie będzie to rozwiązane
problemu u źródła, czyli znalezienie przyczyn, dlaczego ta młodzież to robi, dotarcie
do rodziców, porozmawianie z rodzicami itd. Długofalowo uważa że, trzeba sobie
zadać pytanie, dlaczego p. Burmistrz w dalszym ciągu kontynuuje dzieło w zakresie
infrastruktury. Mamy piękne boiska, basen sportowy, korty tenisowe, skatepark.
Zapytał, czy rzeczywiście muszą one być nie w pełni wykorzystane. Jeżeli młodzież
byłaby w sposób odpowiedni wychowana, zarażona powiedzmy bakcylem
rekreacyjno - sportowym, to nie byłoby tego typu przypadków wandalizmu. Podkreślił,
że wszyscy powinniśmy się uderzyć w piersi. Apeluje przede wszystkim do rodziców,
do szkoły, do nauczycieli. Do młodzieży trzeba umieć dotrzeć. Ona nie jest zła, jest
zupełnie inna niż była kiedyś. Podkreślił, że dzielnicowy musi mieć kontakt
z mieszkańcami, powinien dokładnie wiedzieć kto np. rozrabia itd.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował p. Prezesowi za wystąpienie.
Powiedział, że poruszył on zakres spraw, które rzeczywiście były podejmowane
w zakresie bezpieczeństwa. Myśli, że do dyskusji powrócimy. Poprosił p. Burmistrza
o wręczenie stypendiów za celujące wyniki w nauce oraz za wysokie wyniki w nauce
osiągnięte w roku szkolnym 2010/2011.
Stypendia wręczali p. Wicestarosta, p. Burmistrz oraz p. Przewodniczący. Stypendia
wręczono następującym uczniom:
1. Stypendia I stopnia:
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu
1) Bień Mateusz Jan
1 350,00 zł
2) Bodulski Piotr
1 350,00 zł
3) Nowak Mateusz
1 500,00 zł
4) Sklażewicz Artur
1 350,00 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – Gimnazjum:
1) Kowenia Karolina
900,00 zł
Karolina Kowenia – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy
podziękowała za przyznane stypendia Burmistrza Miasta i Gminy. Powiedziała, że
jest to ogromne wyróżnienie, zaszczyt i sukces, na które złożyła się praca wielu
osób. Podziękowała Dyrektor p. Elżbiecie Juszczyk, rodzicom, wychowawcom
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i nauczycielom za trud, który włożyli w przekazanie wiedzy. Otrzymane stypendium
jest dla nich wyzwaniem i motywacją do dalszej nauki, zbierania doświadczeń
i umiejętności, w myśl przysłowia, iż nauką i pracą ludzie się bogacą. Obiecuje, że
nie zawiodą pokładanej w nich nadziei, i będą zdobywali wiedzę, by wyrosnąć na
wartościowych ludzi. Doceniając troskę o ucznia życzą powodzenia w realizacji
życiowych zamierzeń, niech nieodłącznymi przyjaciółmi będzie zdrowie, wytrwałość,
cierpliwość oraz ludzka życzliwość.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu
1) Cichoń Michalina
800,00 zł
2) Cyranowska Magdalena
900,00 zł
3) Fiuk Paulina
800,00 zł
4) Gzyl Katarzyna Jolanta
900,00 zł
5) Konat Sylwia
800,00 zł
6) Lewalska Patrycja
800,00 zł
7) Lorens Aleksandra Anna
900,00 zł
8) Michalski Tomasz
900,00 zł
9) Nowak Konrad Paweł
900,00 zł
10) Nowicka Angelika
900,00 zł
11) Ossolińska Karolina Amanda
800,00 zł
12) Wawrzkiewicz Magdalena
800,00 zł
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim uczniom, nauczycielom,
rodzicom, dyrektorom za wspaniałą pracę i osiągnięte wyniki. Zachęcił do dalszych
tak wspaniałych wyników, podkreślając, że stypendia nie są jednoroczne, tylko będą
przyznawane co rok.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo pogratulował zdolnej młodzieży i złożył im
życzenia dalszych sukcesów, pogratulował także rodzicom.
Pan
Wicestarosta Michał Skotnicki pogratulował wszystkim a szczególnie
laureatom konkursów przedmiotowych. Powiedział, że zanim został wicestarostą był
nauczycielem. Sam przygotowywał uczniów gimnazjum do olimpiad przedmiotowych,
i wie jak trudno być laureatem konkursu wojewódzkiego, być finalistą, być w 50
najlepszych. To jest bardzo wielki sukces. Podziękował Radzie, że znalazła środki
na stypendia. Złożył uczniom życzenia słonecznego końca wakacji, a od 1 września
by twardo ruszyli do boju i niech się spełni wszystko, co sobie założą na przyszły
rok. Na ręce p. Dyrektorów złożył gratulacje nauczycielom, którzy pewnie
niejednokrotnie po godzinach zostawali z uczniami, ale jak widać, nauka nie poszła
w las.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o kontynuację rozmowy na temat
bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie powiedział,
że cieszy się z wypowiedzi Prezesa p. H.Brzozowskiego, gdyż poruszył temat
zdecydowanie szerzej niż zwykle jest dyskutowany. Odda głos Komendantowi
Komisariatu p. W.Szymańskiemu, który ustosunkuje się do wypowiedzi
p. Prezesa. Myśli, że wspólnymi siłami problemy zostaną rozwiązane pozytywnie.
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Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu
powiedział, że p. Prezes szeroko poruszył ten problem. W 99% ma całkowicie rację,
poza przypadkiem kradzieży portfela. Pozostałe przypadki, to rzeczywiście prawda.
Te problemy od pewnego momentu powiększają się. Z początku były to pojedyncze
przypadki i zgłoszenia (styczeń-marzec), teraz od czerwca tych zgłoszeń jest więcej.
Policja ze swojej strony podjęła pewne działania, nie będzie tutaj mówił
o szczegółach, ale myśli, że początek roku szkolnego im w tym pomoże, bo będą
częstsze spotkania z rodzicami i z dziećmi w szkole. Jeśli chodzi o zakłócenia
związane z zachowaniem młodzieży w wieku 12-15 lat, czyli gimnazjalnej, zostały
podjęte pewne działania. Myśli, że z początkiem września powinny one przynieść
efekt. W stosunku do tych przypadków wymienionych przez p. Prezesa, myśli, że
będą skierowane wnioski do sądu dla nieletnich, bo rzeczywiście są to takie
przypadki, które kwalifikują się na podjęcie działań przez sąd do spraw nieletnich.
To też może oddziaływać prewencyjnie na innych.
Adam Łańka - radny zgłosił, że mieszkańcy Placu Uniwersału Połanieckiego skarżą
się, że użytkownicy tego miejsca zachowują się skandalicznie po godzinie 22.00. Ma
to miejsce często po godz. 23:00, 24:00 , a nawet 1, 2 w nocy. Często są to okrzyki,
wulgarne słowa, łącznie z kąpielą w fontannie. Mieszkańcy mówią, że choć jest obok
kamera, nie ma żadnej interwencji. W ich imieniu poprosił p. Komendanta, by
policjanci częściej monitorowali Plac Uniwersału Połanieckiego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo pochwalił, że Połaniec obecnie jest
bezpieczniejszy niż kiedyś i jest to zasługą pracy Policji. Oprócz tego mieszkańcy
chcieliby, żeby był on spokojniejszy, chodzi głównie o weekendy. Wydaje mu się, że
tutaj Policja nie może sobie poradzić. Nie można dopuścić do sytuacji, żeby
młodzież 18-20 letnia, zakłócała spokój w godzinach nocnych, szczególnie
w parkach. Wydaje mu się, że tam Policja nie wkracza. Samo przejechanie
radiowozu obok parku naprawdę nic nie daje. Ostatnio w niedzielę byli
z p. Burmistrzem w parku koło muszli. Tam na siedliskach zobaczyli bałagan, pełno
butelek po alkoholu oraz pomalowany murek, a obok jest kamera. Inwestycje
kosztują dużo i nie można pozwolić na to, żeby młodzież je niszczyła. Poprosił, aby
kierować patrole w te newralgiczne punkty.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że ciągle mówimy, że patrol jest, że
podjeżdża, że interweniuje, tylko dlaczego tak się zdarza, że kiedy odjedzie, dzieje
się to samo. Zastanowić się należy, czy to znaczy, że młodzież nie boi się
konsekwencji. Chyba, że ich nie ma. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że policjant
nie może być wszędzie, że jest reorganizacja, jeśli chodzi o komisariaty. Jednak
wydaje mu się, że problem jest w tym, że nie ma prewencji.
Pan Józef Cichoń - radny powiedział, że chciałby p. Komendantom zwrócić uwagę
na punkty wiejskie nie tylko w gminie Połaniec, ale w powiecie. Wie, że młodzieży 1213 letniej sprzedaje się na sztuki papierosy, nie mówiąc już o piwie. Jest wiele
punktów wiejskich, gdzie oprócz tego, że nie ma pozwolenia na alkohol, handluje się
nim. Wie, że Policja
ma ograniczone pole manewru, bo każdy samochód
oznakowany powoduje to, że wszyscy się szybko zmywają. Wie, że Policja tego nie
może wyłapać, ale może przecież działać na sprzedawców prewencyjnie, postraszyć
ich zabraniem koncesji na sprzedaż alkoholu czy innych rzeczy.
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Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie odparł, że
myśli, że ten wniosek jest też do p. Burmistrza, bo on ma służby sobie
podporządkowane, które się tym powinny zająć. Ale Policja również jak najbardziej
ze służbami p. Burmistrza i innymi organami, zgodnie z wiedzą jaką uzyska, jest
w stanie skontrolować działalność, która tak nie powinna przebiegać.
Ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi, powiedział, że wszyscy zdają
sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie całkowicie wyeliminować konkretnych
zachowań. Pewne zachowania się niestety zdarzają i będą zdarzać. Rolą Policji jest
tak skutecznie prowadzić działania, prowadzić taką taktykę podejmowania
interwencji, żeby one były skuteczne. Niestety nie na każdego oddziałuje represja,
nie na każdego oddziałuje profilaktyka, są różne charaktery, różne stopnie
demoralizacji. On przyjmuje do realizacji zgłoszone postulaty, ale jest przekonany,
że ten problem jest zdecydowanie szerszy, którym powinni się zająć przede
wszystkim rodzice, pedagodzy i inne organy.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że jeśli chodzi o patrole, o służby,
które są na dyżurach, to na każdy telefon, na każde wezwanie reagują. Namawia do
tego, bo skuteczność telefonu w danej sytuacji jest bardzo duża. Sam się przekonał,
że każdy telefon powoduje reakcje. Poprosił mieszkańców, żeby nie byli obojętni.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec nadmienił, że w ostatnich latach
w naszym mieście zostało zrobionych dużo placów zabaw, boisk sportowych,
świetlic. Młodzież ma wspaniałe warunki do spędzania czasu. Wszyscy się
troszczymy o miasto, o bezpieczeństwo. Jest to zasługą Rady, Burmistrza, ale
potrzebna też jest współpraca każdego mieszkańca, Policji. Podziękował Policji za
udział w festynach organizowanych przez Samorząd Osiedla Nr 3. Myśli, że dla
dobra i bezpieczeństwa całego miasta podejmiemy wspólne działania.
Pan Adam Łukawski - radny wyraził zdanie, że to nie jest wina przede wszystkim
Policji. To jest wina rodziców. Za mało czasu poświęcamy dzieciom. Dzieci nie
wystarczy karać, tylko trzeba z nimi rozmawiać.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zgodził się z wypowiedzią radnego
p. A.Łukawskiego. Powiedział, że p. Komendant także ma rację. Widzi co to za
młodzież, która w godzinach nocnych z wielkim krzykiem przemierza przez osiedle,
pytanie gdzie są rodzice. Mieszkańcy mają pretensje, stąd te telefony. Tak jak
p. Burmistrz powiedział, Policja natychmiast reaguje. Panowie Komendanci nie raz
apelowali, żeby dzwonić, nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Ludzie nie
telefonują. Apeluje do mieszkańców, żeby reagowali, a nie odwracali głów od
problemu.
Pan Zbigniew Porębski - radny powiedział, że po ostatniej rozmowie
z p. Komendantem w sprawie, którą przedstawił p. Prezes, odniósł wrażenie, że to
poskutkowało i prosiłby, żeby dzielnicowy przeprowadzał rozmowy z rodzicami tych
dzieci, które właśnie robią te wszystkie szkody na osiedlu przy ul. Kołłątaj nr 26-30.
Podkreślił, że trochę się to uspokoiło, chociaż nadal te skupiska są.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że ogólnie statystyka
się poprawiła. Obserwując z perspektywy kadencji, porównując rok 2006 do
obecnego jest znaczna poprawa. Powrócił do wypowiedzi p. Komendanta, że nie na
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każdego działa profilaktyka. Stwierdził, że jeśli nie działa profilaktyka, ma na myśli
młodzież w wieku 17-20 lat, to trzeba zastosować mocną terapię. Jak mówił
p. Prezes, p. Burmistrz, przyjeżdża Policja, ucisza się. On takie sygnały już miał od
mieszkańców z ul. Działkowców. Przyjeżdża Policja jest spokój na 15 minut,
odjeżdża, zaczyna się to samo. Powiedział, że trzy tygodnie temu zdemolowano
i zniszczono 11 płyt przy ogródkach działkowych od strony cmentarza. Dowiedział
się pocztą pantoflową, że prawdopodobnie była impreza na którejś działce ogródków
działkowych „Relax”. Uważa, że jeśli Policja jeździ radiowozem powinna
zaobserwować, gdzie się głośno zachowują i takich delikwentów mieć na oku,
zwłaszcza kiedy kończą imprezę, bo wtedy ich zaczyna rozsadzać energia. Poprosił,
żeby podjeżdżać o ile to możliwe samochodem nieoznakowanym, przyglądać się
takim delikwentom. Podkreślił, że niestety musi być represja, bo profilaktyka nie
pomoże nic.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie podziękował
za wszystkie uwagi i sugestie. W większości tych zagadnień zorientowany jest
Komendant Komisariatu. Zwrócił uwagę, że nie na każdego oddziałuje profilaktyka,
nie na każdego represja. Represje też stosują, ale są osoby, które to przyjmują
z uśmiechem i tak się zachowują, jak Państwo przedstawiają. To nie jest tylko
problem Połańca, to jest problem generalnie aglomeracji miejskich.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odnosząc
się do wcześniejszych wypowiedzi, powiedział, że jeżeli chodzi o kamery, młodzież
doskonale wie, gdzie one są i stara się tak, że jeżeli pije, to tam gdzie nie widać,
gdzieś za drzewem, za samochodami. Jest to szerszy problem. Uważa, że będzie się
on powiększał, bo chodzi o ukształtowanie bezpiecznej przestrzeni (kwestia zieleni).
Nie chodzi o to, żeby wyciąć zieleń, ale żeby starać się jedno z drugim pogodzić.
Przypomniał, że wielokrotnie mówił i podawał przykład Urzędu, gdzie kamera jest
obok budynku i na wejściu szczególnie w porze jesiennej, zimowej młodzież się
gromadzi i tego w ogóle nie widać. Proponowałby, żeby tą zieleń kształtować
w sposób bezpieczniejszy. To by pomogło. Podobnie jest na miasteczku rowerowym,
tam jest dużo zieleni, i ta młodzież już wybiera sobie ławki, gdzie jest nic nie widać.
To nie jest tak, że oni widzą na kamerach i nie reagują. Po prostu, tych rzeczy jest
nie widać. Kamery w dużym stopniu pomagają, bo nawet są ujawnione przypadki
uszkodzenia samochodów, gdzie sprawca został wykryty w wyniku działania
monitoringu. Podkreślił, że coraz więcej jest mieszkańców niezameldowaynych,
w tym sensie, że coraz więcej ludzi pracuje w Elektrowni, w tej chwili jest około 1 tys.
przepustek dla pracowników, którzy budują nową Elektrownię. Jest to duży problem,
bo to są ludzie napływowi i część, nie chciałby mówić, że to jest wszystko ich wina,
ale część jest takich ludzi, którzy mieli z nimi problemy i tak się zachowują. Jest to
problem złożony, ale przy większej współpracy będzie lepiej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że jeśli chodzi o kwestie monitoringu,
wielokrotnie deklarowali, że jeśli będzie program, który pozwoli na
współfinansowanie dodatkowych kamer, nie będzie żadnego problemu, żeby wkład
własny potrzebny wyasygnować, żeby kwestie dodatkowych punktów załatwić. Na
placu przy ul. Kościuszki przy parku, zamontowana zostanie w sposób błyskawiczny
1 kamera i to wystraszy wandali. Skierował pytanie do p. Komendantów, co jeszcze
samorząd może zrobić, aby ten problem zminimalizować. Podkreślił, że dbanie
o bezpieczeństwo, o infrastrukturę, której coraz bardziej przybywa, jest naszym
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obowiązkiem. Dlatego też zastanawia się często, czy nie trzeba powołać innej
formacji, która pomogłaby samorządowi, gminie do egzekwowania tychże rzeczy,
pod kątem porządku i dbania o infrastrukturę. Są gminy, które pokusiły się
o stworzenie straży miejskiej. Jeżeli będziemy zmuszeni w pewnym momencie
podjąć taką decyzję, to na pewno ją podejmiemy. Poinformował, że jest na sali p.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, a każdy doskonale wie, że bezrobocie,
problem finansowy wielu rodzin, istnieje nie tylko w Polsce ale również w naszej
gminie. Gmina stara się różnego typu działaniami minimalizować kwestie bezrobocia.
W roku ubiegłym na walkę z bezrobociem gmina uzyskała od Urzędu Pracy bardzo
wysokie kwoty, pracowało ponad 500 osób. Były to środki z programów
pomocowych. Rok bieżący jest to rok najgorszy, jeśli chodzi o pozyskanie środków z
PUP. Połaniec jako jedyna gmina, za co dziękuje, pozyskała pieniądze, oczywiście
pod pewnymi warunkami - dołożenia własnych środków. Pracuje ponad 200 osób.
Ale zostało wiele osób, które potrzebują pracy. Zapytał p. Dyrektora, jakie są
możliwości, prognozy, na kolejne miesiące, bo zależy mu, żeby ta część osób, która
się nie załapała do pracy, w jakiś sposób mogła do niej pójść i te środki otrzymać.
Pan Benedykt Kozieł - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie
powiedział, że myśli, że ich rola jest mocno przeceniana, w sensie możliwości
oddziaływania na to, co się dzieje na rynku. Usiłują łagodzić skutki tego, co się
wydarza niedobrego. Mogą to robić w skali w jakiej Państwo przewiduje i na ile
pozwala jego polityka. Mówi tu o środkach, które przeznaczane są Ministerstwom
w poszczególnych latach. Rzeczywiście były lata lepsze, choćby ubiegły rok, który
był dobry w sensie kwot i środków, jakimi dysponowali, było to ponad 21 mln zł
w ciągu roku, w tej chwili udało się pozyskać nieco ponad 5 mln zł. Od początku
mówiło się, że ten rok będzie skromniejszy, jeśli chodzi o możliwości wspierania
działań w tym zakresie. Pierwsze środki uzyskali w marcu, było to 3,5 mln zł, do
przełomu czerwca-lipca nie było żadnych dodatkowych środków, kolejne pieniądze,
które się pojawiły, były na aktywizację osób i usuwanie
skutków powodzi
ubiegłorocznej. W dużym stopniu Połaniec w ten program się zaangażował. Tam były
przedstawione dość wygórowane wymogi, wytyczone przez Ministerstwo, czyli udział
organizatora musiał być zakładany i efektywność zatrudnienia po zakończonym
programie - nowa rzecz w odniesieniu do samorządów, którą określono na 70 %. To
w poważnym stopniu ograniczało dostęp. Tu udało się pozyskać 1 mln 700 tys zł.
Zapowiedzi były różne, miały być uruchamiane rezerwy, nie ze wszystkich mogli
skorzystać i nie wszystkie zostały ogłoszone. Ciągle czekają na ten lepszy czas. On
jest możliwy, bo mówi się od dłuższego czasu, że kiedy sytuacja na rynku będzie
coraz trudniejsza, to Ministerstwo i rząd podejmą działania, które doprowadzą do
zwiększenia środków, ale na razie takiej decyzji nie ma. Faktem jest, że patrząc na
statystyki, specjalnie nie widać takich problemów, bo kształtowanie się poziomu
bezrobocia przebiega na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo w imieniu Rady Miejskiej podziękował
p. Dyrektorowi za współpracę.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zasygnalizował, że p. Burmistrz
wspomniał, że obecnie pracuje 200 osób i zapytał, jakie są jeszcze potrzeby w tym
zakresie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że 230.
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Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec skierował pytanie do p. Dyrektora
jakie są prognozy do końca roku, czy bezrobocie będzie większe, czy wystarczy
pieniędzy.
Pan Benedykt Kozieł - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie
wyjaśnił, że liczba bezrobotnych wzrasta w końcu roku i ten stan rosnącego
bezrobocia utrzymuje się do wiosny. I tak pewnie będzie w najbliższym czasie. Jeśli
chodzi o Połaniec, ma ten swój udział w Powiecie, na tym samym poziomie, około
20 %. Najniższe poziomy Połańca były w granicach około 500 osób, najwyższe
w ostatnich 3 latach powyżej 800 osób. W tej chwili jest pomiędzy 500 a 800, na
koniec lipca ponad 600 osób.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, czy osoby pobierające zasiłek, też są tutaj
wliczone.
Pan Benedykt Kozieł - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie
wyjaśnił, że są to osoby, które mają status bezrobotnego, niezależnie od tego czy
biorą zasiłek czy nie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że gmina robiła symulację pod kątem
pieniędzy, które pozyskano na usuwanie skutków powodzi. Tych środków wystarczy
na około 200 miejsc pracy. Oprócz tego 30 osób, którym brakuje do zasiłku jest
zatrudnionych na dwa miesiące z własnych środków. Gmina wykazuje także pomoc
w kierunku osób dotkniętych skutkami powodzi - rolników, którzy do tej pory nie mieli
możliwości uzyskania środków finansowych poprzez Urząd Pracy. W skali roku 2011
będzie tych osób około 117-118, średni okres pracy wynosi około 2,5 miesiąca.
Przed uzyskaniem środków na te 200 miejsc pracy, wystosowaliśmy zapytanie do
Urzędu Pracy i okazało, że na tą chwilę w naszej gminie jest ponad 400 osób
zainteresowanych podjęciem pracy, którzy spełniają kryteria dofinansowania.
Podkreślił, że sporo osób nie dostało pracy w pierwszym naborze. Nie ukrywa, że ma
mały dylemat, czy czekać na
środki, które powinny przyjść, czy próbować
angażować własne środki pod kątem programów pomocowych, tych które już są
uruchamiane. Podziękował p. Dyrektorowi i p. Wicestaroście za pomoc.
Pan Józef Cichoń - radny zwrócił się do p. Wicestarosty, że chciałby poruszyć
sprawę bezpieczeństwa drogowego, którą zgłaszał po powodzi. Chodzi mu
o znaki drogowe, przy drodze powiatowej od Rybitw w kierunku Maśnika i Budzisk,
gdzie były kiedyś znaki ustąp pierwszeństwa przejazdu. Druga sprawa, to droga
powiatowa w kierunku Ruszczy, tam mieszkańcom Rybitw obiecano dwa lata temu,
zrobienie przepustu pod drogą, gdyż jest zaniżony teren. Woda stoi przy drodze nie
ma odpływu, a 100 metrów dalej jest rów, który odprowadza wodę do głównego
rowu.
Pan Adam Łańka - radny zasygnalizował, że on poruszy problem, który istnieje od
wielu lat i p. Starosta go zna. Chodzi mu o drogę powiatową, czyli ul. Zrębińską
w Połańcu Ostatnio mieszkańcy tej ulicy złożyli pismo zarówno do p. Starosty jak i do
p. Burmistrza. Chodzi o przepusty i rowy, od wielu lat nie remontowane, niedrożne.
Po lipcowych opadach deszczu sutereny w pięknych płytkach zalane były wodą na
wysokości 20-30 cm. Istnieje rów a tak praktycznie go nie ma. Istnieje przepust a jest
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praktycznie zamulony. Po rozmowach z mieszkańcami, dotyczy to także pewnej
części Zrębina, wie, że nie było to robione od wielu lat.
Pan Wojciech Woszczek - mieszkaniec miasta Połaniec zgłosił, aby ze względu
na dożynki gminne w Zrębinie naprawić uszkodzony chodnik przy ul. Zrębińskiej
i w Zrębinie przy przystanku autobusowym.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił p. Starostę o informacje
na temat protestu mieszkańców Rytwian. Podkreślił, że chciałby dowiedzieć się, czy
było jakieś spotkanie odnośnie tej sprawy i na jakim etapie są rozmowy. Nadmienił,
że w naszej gminie były 3-4 krotnie robione spotkania z mieszkańcami, którzy
wyrażali niezadowolenie z nowej drogi, szczególnie z mieszkańcami Rudnik. Zapytał,
czy nie było czasu w poprzednich 4 latach, żeby mieszkańców Rytwian przygotować
na to i uświadomić, z czym wiąże się budowa mostu na Wiśle w Połańcu. Poruszył
także temat funkcjonowania aptek na terenie miasta Połaniec. Podkreślił, że to jest
skandal. W dni wolne, soboty niedziele i święta, gdy lekarz na pogotowiu wypisze
receptę, nie ma gdzie wykupić lekarstw, bo w Połańcu żadna apteka nie jest czynna.
Trzeba jechać do Staszowa. Na pogotowiu nikt nie wie, która apteka w Staszowie ma
dyżur. Obserwując to wszystko, można powiedzieć, że w służbie zdrowia jest coraz
gorzej.
Pan Wicestarosta Michał Skotnicki rozpoczynając swoją wypowiedź, odniósł się do
sytuacji finansowej w Urzędzie Pracy w Staszowie. Poinformował, że na wnioski
Starostów Województwa
Świętokrzyskiego,
Marszałek
p.Adam
Jarubas
zawnioskował do Ministra Finansów do p. Rostowskiego o uruchomienie rezerw
finansowych w kwocie 1, 5 mld zł, która miałaby trafić do Powiatowych Urzędów
Pracy. Z wnioskiem takim wystąpiła p. Ferdak i został on odsunięty na późniejszy
termin. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zapewnień, że te środki będą. Cały czas
oczekujemy. Bardzo się cieszy i chce podziękować p. Burmistrzowi i Radzie, że
przystąpili do projektu, z którego mogli skorzystać na pomoc finansową dla
mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi, bo te 200 osób, które teraz ma pracę,
nie zasila grupy bezrobotnych. Podkreślił, że władze wojewódzkie i władze
powiatowe nie są bezczynne, cały czas działają. Nie ma tygodnia, w którym by
p. Dyrektor nie kontaktował się z Wojewódzkim Urzędem Pracy, czy jakieś środki
przyszły, czy jest pomoc. Zasygnalizował, że na 10 osób z przyjętych interesantów
przez niego czy przez p. Starostę, 8-9 to są osoby, które szukają pracy. Nie da się
wszystkim pomóc i to jest bardzo przykre. Zwrócił się do radnego p. J.Cichonia, który
mówił o znakach drogowych. Powiedział, że jeżeli będą mieli podstawy, to sprawa
jest do załatwienia w trybie pilnym. Jeżeli chodzi o pogłębienie rowu (Rybitwy,
Ruszcza) musi porozmawiać z p. Suską, jaki zakres robót i jak duże prace ziemne
tam by miały miejsce. Myśli, że sprawa też jest do załatwienia. Jeżeli chodzi o ul.
Zrębińską to na zaproszenie p. Burmistrza przespacerował się tym chodnikiem,
zaznaczając, że chodnik jest pięknie oczyszczony. Powiedział, że w trakcie
oczyszczania wyszły jego ułomności. Razem z p. Burmistrzem podjęli decyzję, że
zostaną pomalowane barierki. Starostwo zapewni farbę i materiały, p. Burmistrz
udzieli im pomocy czysto ludzkiej. Zasygnalizował, że padł także wniosek
o poważnym uszkodzeniu chodnika w Zrębinie. Zostało to zgłoszone do
p. Dyrektora, żeby w trybie pilnym te wyrwy zostały uzupełnione, co na pewno przed
rokiem szkolnym zostanie poprawione. Odnośnie protestu mieszkańców Rytwian
i Kłody powiedział, że sprawa jest bardzo poważna. Teraz dopiero wiedzą jak bardzo
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jest zagrożony ten projekt. Sytuacja jest taka, że całą opinię RDOŚ mamy
z Podkarpacia. Myśli, że p. Starosta kiedy dojedzie, bo jest po spotkaniach z tymi
ludźmi, to przybliży temat. Jest niewielka grupa ludzi, którym nie wiadomo na czym
zależy. Na pewno im zależy, żeby ta inwestycja nie przebiegła. Na merytoryczne
uwagi, nie mają swoich argumentów, mówią „nie bo nie”. Powiedział, że do
6 września br. jest termin składania protestów do RDOŚ do Rzeszowa. Nie może
zapewnić czy ci mieszkańcy nie wniosą protestu. Poinformował, że razem
z p. Starostą był na spotkaniu w Starostwie Powiatowym z osobami, które są
inicjatorami protestów. Po spotkaniu zdałoby się, że problemy zostały rozwiane, na
drugi dzień dowiedzieli się, że od tych osób wpłynęło nowe pismo do RDOŚ
i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zasygnalizował, że ktoś zarzucił p. Burmistrzowi, że
za często robi spotkania z projektantami, z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Otóż nie.
Bardzo dobrze robi, że na terenie gminy Połaniec tych spotkań było bardzo wiele.
W razie wątpliwości wszystko było wyjaśniane. Często mieszkańcy nie wiedzą o co
chodzi w tym projekcie, ktoś wypuszcza plotkę, która zaczyna żyć swoim życiem
i gdy nie zostanie w pewnym momencie odpowiednio sprostowana, wtedy jest
poważny problem. On sobie nie wyobraża, żeby ten projekt, na który mieszkańcy
czekają tyle lat, na którym wybitnie zależy władzom województwa i gmin ościennych,
powiatowi przez kilku ludzi legł w gruzach. Jest wyjście awaryjne, ale oby tak się nie
stało, że gdyby odcinek drogi Połaniec-Staszów wypadł, nie byłby skomunikowany,
most zostanie utrzymany za wszelką cenę. Skomunikowany zostanie przez Osiek.
Będzie to takie stawanie na głowie, bo najkrótsza droga na zachód wiedzie przez
Staszów. Powiedział, że nie każdy protest musi być uwzględniony. Może być
przyjęty do wiadomości i oddalony. Najlepiej jest, gdy przy takich decyzjach nie ma
oporów społecznych. Odnośnie aptek poinformował, że na każdym terenie Miasta
i Gminy są rozdysponowane całodobowe dyżury aptek, tak się również dzieje
w mieście i gminie Połaniec. Są apteki które mają cyklicznie dyżury. Wiedzą o tym,
że właściciele aptek nie zapewniają tych dyżurów i nie ma możliwości dostępu do
leków w nocy. Pan Burmistrz, p. Przewodniczący, radni powiatowi i mieszkańcy ich
o tym informują. Oni poprosili służby podległe im o sprawdzenie pracy aptek. Jest to
w trakcie. Po sporządzeniu raportu wystąpią do Świętokrzyskiej Izby Aptekarskiej
o cofnięcie koncesji dla aptek, które nie prowadzą tych dyżurów. Jak postąpi
Świętokrzyska Izba Aptekarska, tego nie wie. Oni ze swej strony tyle mogą zrobić.
Wie natomiast, że p. Burmistrz prowadzi rozmowy z jedną z aptek, która chciałaby
prowadzić całodobową sprzedaż i wtedy dostęp do lekarstw byłby dobry. Muszą
sprawdzić legislacyjnie, czy może tylko jedna apteka mieć dyżury. Jeżeli tak, to
zmienią harmonogram.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo przypomniał, że nie raz w tej sali rozmawiali
na temat przeprawy mostowej. W 2009r. były gorące dyskusje na temat przebiegu
drogi, próbowali ugrać jak najwięcej dla Połańca, dla gminy. Udało się z obwodnicą
Rudnik, przy okazji zyskały Niedziałki. Nie mieli sygnałów, co się dzieje w gminie
sąsiedniej. Jest zaskoczony tym protestem, bo z tego co wie, był on rozpoczęty
we wrześniu 2010r. Nasuwa się więc pytanie, co robili koledzy samorządowcy
z Rytwian, powinni się tym od początku zainteresować. Podkreślił, że wszystkie
szczeble muszą wykorzystać ten czas, bo dla Połańca jest to nie do przyjęcia, żeby
nie było przeprawy mostowej. Zainwestowano olbrzymie pieniądze na tereny
inwestycyjne, gdzie powstaną zakłady pracy. Miejsca pracy będą służyć nie tylko
mieszkańcom gminy Połaniec, ale również mieszkańcom Rytwian, Staszowa,
Osieka, a także całego regionu. Przeprawa mostowa będzie dużym bodźcem dla
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inwestorów. Dlatego też trudno nawet przyjąć taki scenariusz, że może mostu nie
być. Poprosił p. Starostę, żeby władze powiatowe robiły wszystko, rozmawiały
z ludźmi, żeby ich przekonać, że ta przeprawa powinna być, a droga, która będzie
przebiegać, nie będzie najgorszym wyjściem. Jeżeli trasa pójdzie okrężną drogą,
samochody i tak będą jechać na skróty do Staszowa i wtedy dopiero stracą wszyscy.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że na spotkaniu u Dyrektora
p.Płazy, na którym był Marszałek Województwa, przedstawiciele z PARP, którzy
interesują się tą inwestycją, jak i wieloma innymi, które w ramach Polski Wschodniej
są realizowane, p. Starosta, przedstawiciele poszczególnych gmin, Zarządca Drogi
Wojewódzkiej powiedziano, że województwo świętokrzyskie cały czas było do
przodu z tą inwestycją, województwo podkarpackie ciągle utykało. Jak wiadomo,
wielokrotnie w Sejmiku Województwa Podkarpackiego dochodziło do różnych napięć,
które mogły spowodować nawet wyrzucenie tej inwestycji. Niemniej jednak doszło do
skutku, że sejmik województwa sąsiedniego w pewnym okresie podjął uchwałę
o realizacji tego zadania. Powiedział, że żeby uzyskać środki z Programu Polski
Wschodniej, musimy wykonać całe zadanie tzw. korytarz, który na początku
obejmował jak p. Starosta powiedział Chmielnik - Staszów, Staszów - Połaniec,
Połaniec - most, most - Mielec. W najgorszym wypadku, żeby chronić ideę korytarza,
odcinek drogi Staszów - Połaniec przypuśćmy nie będzie realizowany, ale droga
będzie łączona poprzez drogę krajową Połaniec-Osiek. Środki, które miały być na
realizacje zadania Staszów-Połaniec, przejdą automatycznie na drogę Osiek Staszów. Powiedziano wprost, od pewnego czasu nasze województwo jest z tyłu,
województwo podkarpackie nawet zaplanowało środki na kolejny rok na realizację
zadania po stronie własnej. Jest już podpisana umowa na „zaprojektuj-wykonaj”.
Czekają tylko na decyzje środowiskową. Nam powiedziano jednoznacznie, mamy
na uregulowanie i potwierdzenie po stronie decyzji i pozwolenia na budowę pół roku.
Jeżeli doprowadzimy to do końca, idzie wszystko do przodu. Jeżeli nie, spotykamy
się za pół roku i może być wtedy duży problem. Może w ogóle nie być zadania. To w
tym momencie dla województwa byłoby kolosalnym zastrzykiem ujemnym jeśli
chodzi o finanse, bo jak wiadomo część odcinków już jest realizowane ChmielnikStaszów. To są pieniądze na dzisiaj nie pozyskane, tylko włożone przez nasze
województwo, bez możliwości odzyskania. Dlatego w sytuacji awaryjnej zakładany
jest pomysł, że ten korytarz będzie realizowany przez Osiek. Mieszkańcy
protestowali, żeby mieć lepsze warunki, to się może okazać, że będą mieć znacznie
gorsze, bo korytarz drogi Połaniec-Staszów, który nie będzie zrobiony, będzie
częściej uczęszczany, z uwagi na ruch, który będzie większy. Droga będzie nie
wyremontowana, bo jak dzisiaj słyszymy, czy z środków unijnych czy z własnych,
procedura dojścia do remontu jest taka sama. Remont drogi z innych środków niż
program jest niemożliwy. Poprosił p. Starostę o przekazanie informacji
z wczorajszego spotkania z mieszkańcami Rytwian i Kłody. Zapytał także, czy są
szanse, żeby tego protestu nie było. Podkreślił, że jeżeli ktoś, na tym etapie
inwestycji zaprotestuje, to musi ponosić odpowiedzialność za to, że może być
powodem braku całej inwestycji.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo powitał przybyłego na sesję Starostę
Staszowskiego p. Andrzeja Kruzla.
Pan Starosta Andrzej Kruzel poinformował, że p. Burmistrz zrelacjonował
spotkanie w Kielcach, które odbyło się z udziałem Dyrekcji i przedstawicieli Zarządu
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Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli z Warszawy, którzy
pilotują sprawę wydatkowania środków finansowych. Tak jak p. Burmistrz powiedział
dostaliśmy warunek - pół roku. W międzyczasie spotkania, została przygotowana po
raz kolejny poprawka do raportu oddziaływania środowiskowego, raport został
przyjęty, została wydana decyzja, która teraz podlega konsultacjom społecznym
i ewentualnie, gdy nie będzie protestów, stanie się prawomocna. Termin upływa
6 września br. Jeśli nastąpią protesty i nie zostanie przyjęty raport RDOŚ w tej chwili,
istnieje minimalna szansa, że w terminie ponownie zostanie przyjęty z poprawkami
nowy raport, i na pewno to zadanie zostanie wykreślone przez Komisję, która
bezpośrednio ma wpływ na dzielenie pieniędzy na całą Polskę, a szczególnie na
teren Polski Wschodniej. Jest mnóstwo zadań, które jest na liście rezerwowej. Ma
nadzieję, że z gminy Połaniec odwołań nie będzie. Pan Burmistrz wspomniał tutaj, że
te osoby, które będą protestowały, maja prawo, to jest tylko sprawa jak dotrzeć, jak
przekonać tych obywateli, aby takowego gestu nie robili. Na spotkaniach
z mieszkańcami miejscowości Rytwiany i Kłoda
byli też przedstawiciele
projektantów, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, Dyrektor p. Płaza
z całym zespołem inżynierów. Przed tym spotkaniem część mieszkańców,
posługując się zebranymi wyborczymi podpisami, były to podpisy zbierane w trakcie
kampanii wyborczej we wrześniu, więc na fazie emocji, część zdobyła zaufanie
publiczne i jest to najbardziej tragiczne dla niego, bo rozmawiał wielokrotnie
z osobami, które uzyskały mandat społeczny, że beztroskie podchodzenie do sprawy
tylko partykularnie przez wizerunek własnej osoby, i przez uzyskanie i podtrzymanie
popularności wśród ludu i trybun, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności,
powoduje niesamowite trudności i duże zagrożenie nie zrealizowania tego zadania.
Po tych spotkaniach był zaskoczony. Potrafiono ludziom wpoić, że najlepszy układ to
jest układ, który w tej chwili funkcjonuje, bo oni są szczęśliwi, ta droga jest 50 lat,
nikomu to nie przeszkadza. Projektanci przekonywali, będą chodniki, oświetlenie.
Oczywiście jest troska, kto za to oświetlenie będzie płacił, a najlepszym argumentem
to było to, że jak będą chodniki, to kto je będzie odśnieżał. Padło stwierdzenie, że
właściciel posesji, u którego biegnie chodnik jest odpowiedzialny, więc oni mówią, że
ich nie chcą. Reasumując, większość, która była na spotkaniach, po argumentacjach,
po szczegółowych analizach rozwiązań przejść dla pieszych, stref przebiegu
chodnika (chodnik biegnie od Staszowa od krzyżówki, przez wszystkie miejscowości
do końca miejscowości Kłoda, z jednej i z drugiej strony), ta wieś może wyglądać
w sposób scywilizowany, oświetlenia, eleganckie zjazdy, rozjazdy, zatoki
przystankowe, bardzo dobrze rozwiązane sprawy krzyżówek, chciała, aby została
sporządzona lista: zgadzam się i nie zgadzam się. Oczywiście trybuni ludowi
doprowadzili do sytuacji takiej, że nie dokonany został ten element, część osób
wyszła z tego spotkania przekonanych, że to zadanie jest słuszne, natomiast część
bardzo zacietrzewiona powiedziała, że do upadłego będą walczyć. Więc trudno jest
powiedzieć, jakich argumentów użyją, żeby obalić te opracowania. Był zdziwiony, że
osoby, które zostały wybrane w sposób publiczny nie potrafiły zabrać głosu. Siedziały
skulone po kątach i czekały, co się będzie działo. Nie wstał ani jeden człowiek
piastujący funkcje publiczne, żeby zabrać głos. Spotkanie, było od godziny 16:00 do
godz. 22:00. On wyraził zdanie, że będziemy desperatami i będziemy walczyć
o realizację tego zadania. Była prasa, poprosili, żeby zrobili zdjęcie ludzi, którzy
siedzą w tej sali, żeby było jasne i wiadome dla potomnych, jeśli to zadanie nie
zostanie zrealizowane. Krzyki były takie, że możecie robić, Unia musi dać pieniądze
i musi to zrobić. Jak zrobicie most i samochody będą jeździć będą musieli to zrobić.
Uświadomiliśmy im, że Unia nic nie musi. Jeśli nie skorzystamy z tej szansy, trudno
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jest powiedzieć, kiedy będzie następna edycja środków. Uświadomił im jedną rzecz,
że na terenie powiatu staszowskiego, Staszów jest centralnym miejscem, gdzie
zbiegają się odcinki dróg wojewódzkich od Chmielnika, Daleszyc, Opatowa, Osieka,
Połańca, Stopnicy i raptem realizuje się tylko dwa, czyli odcinek od Chmielnika do
Staszowa z rozwiązaniem przejścia w Staszowie na Połaniec. Jeśli będzie takowa
sytuacja, że ta droga nie będzie zrealizowana to myśli, że do tego się dołączą
samorządy - będziemy walczyć o obwodnice naszych miast. Jest potrzebna
obwodnica Osieka, Połańca, Staszowa. Nie gwarantuje, żeby za jego życia znalazły
się środki, które by przebudowały tę drogę tak jak się niektórym marzy, za torami,
z boku. Oby tak się stało, ale jest realistą i prawdopodobieństwo w jego przekonaniu
jest zerowe. Na spotkaniu padały hasła, że Elektrownia, że będą drzewo wozić, tirów
będzie masę. Musimy być świadomi, że Elektrownia w tym stanie w jakim jest będzie
funkcjonowała do 2030r. Przestanie funkcjonować jedno z głównych źródeł
utrzymania w tym regionie. Jeśli zarzucają, że Połaniec robi sobie tereny
inwestycyjne, na które będzie ileś tam tysięcy samochodów jeździć, to oby się tak
stało. Obyśmy mieli tylko problem rozwiązywania ciągów komunikacyjnych, i oby tu
jak najwięcej ludzi przyjeżdżało i chciało inwestować. Poprosił p. Komendantów, aby
wzmocnić posterunki i karać bezwzględnie za prędkość, szczególnie na odcinku
Kłoda-Rytwiany. To był wniosek mieszkańców, że Policja za mało reaguje na
prędkość. Powiedział, że po 6 września, w momencie kiedy będzie sytuacja bardzo
trudna, zostanie zwołane wspólne posiedzenia Rady Powiatu, radnych gmin
Staszowa, Rytwian i Połańca. Musimy zrobić wszystko od strony formalno-prawnej,
aby był jasny sygnał, do Komisji, która przyznaje środki, żeby zawalczyć o nieskreślenie tego zadania i o danie szansy jego zrealizowania. Mieszkańcy, na
przykładzie autostrad niemieckich, pokazują, że tutaj taki ruch będzie. Tłumaczą, że
na drodze z Połańca do Staszowa jeździ około 3 200 samochodów, przez sam rynek
w Staszowie przejeżdża około 9 500 samochodów. Jeśli powstanie most, to musimy
zawalczyć o wybudowanie obwodnic Osieka, Połańca i Staszowa. Po to, żeby
zmniejszyć uciążliwość i spowodować płynność ruchu. On po spotkaniach
z mieszkańcami wywnioskował, że część osób nie była zainteresowana przebiegiem
drogi, tylko zmianą lokalizacji drogi, bo mają wzdłuż torów działki. Wiedzą dobrze, że
za to są duże odszkodowania. Z punktu techniki rozwiązań byłoby to bardzo dobre,
tylko trzeba być świadomym jednej rzeczy, że budowa drogi w tej chwili za kilometraż
jest w granicach 3 mln zł, budowa nowego odcinka drogi wzdłuż torów, gdzie jest to
we fragmencie Niedziałek, to jest 10 mln zł. Mieszkańców zabezpieczono technicznie
przed hałasem. Teraz mówią, że nie chcą ekranów. Większość krzykaczy mówi,
niech ta droga zostanie jak jest, wiec nikt na siłę nie będzie ich uszczęśliwiał,
szczególnie z zewnątrz, który tylko czeka na te pieniądze. To jest kwota 100 mln zł,
którą my możemy stracić, a Marszałek straci 50 mln zł. To jest sprawa nie tylko
województwa, ale również Dyrekcji Polityki Ponadregionalnej.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, ile było spotkań
z mieszkańcami Rytwian w temacie drogi.
Pan Starosta Andrzej Kruzel odparł, że kilka. Spotkania były prowadzone przez
wójta, były zebrania wiejskie. Główne o takim szerokim rozdźwięku odbyło się
8 września 2010 roku, gdzie po pierwszych uwagach, które wpłynęły do raportu
oddziaływania środowiskowego, odbyło się spotkanie z szerokim gremium ludzi. Była
to również odpowiedź na 390 podpisów, które zostały zebrane, mówiące o jakieś
formie protestu i wstrzymaniu realizacji projektu, bo taka treść była pisma
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przewodniego, gdzie część ludzi podpisywała się nie mając nic wspólnego z tą
drogą. On na tych spotkaniach we wrześniu nie był. Co jest najdziwniejsze, osoby,
które starają się być przewodnikami, nie interesują się sprawą rozwiązań
technicznych. Ich interesuje „nie, bo nie”.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy to jest problem Kłody czy
Rytwian.
Pan Starosta Andrzej Kruzel odparł, że i jednej i drugiej miejscowości.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy gdyby nie doszło do realizacji
drogi Staszów - Połaniec jest brany wariant budowy mostu inną trasą.
Pan Starosta Andrzej Kruzel podkreślił, że on sobie nie wyobraża
zaprzepaszczenia sprawy budowy mostu. Rozwiązania, które przedstawił
p. Burmistrz rozwiązałyby problem, przynajmniej w tej fazie wstępnej, czyli sprawa
doprowadzenia i kierowania ruchu na Osiek - Staszów, oczywiście ze świadomością
taką, że wszyscy pojadą i tak na Rytwiany.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, co do tej pory robił i robi
Wójt Gminy Rytwiany i czy radni powiatowi z tego terenu w ogóle pomagają.
Pan Starosta Andrzej Kruzel odparł, że jeżeli chodzi o radnych z tego terenu
(p.G.Rajca, p. M.Cepil) bezwzględnie tak. W sensie relacji z mieszkańcami oni
jednoznacznie swoje stanowisko wyrażają, nie grają pod elektorat. Jeśli chodzi
o pierwsze pytanie, pewnie gdzieś został popełniony błąd, ale chyba on wynikał
z delikatności podejścia i zrażania sobie ludzi. Teraz stanowisko Wójta jest
jednoznaczne, mówimy wspólnym głosem. Trudno jest mu to oceniać
i wypowiadać się.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował p. Staroście za wystąpienie
i przekazanie bardzo ważnych informacji. Podziękował także za przybycie
pozostałym gościom.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski także podziękował wszystkim zaproszonym
gościom za przybycie.
Pan Przewodniczący 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 4
ppkt 7 tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto
i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu oraz jako ppkt 8 projektu uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/365/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28
października 2010 roku w sprawie przyjęcia programu dotyczącego realizacji zadań
w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych
oraz promocji zdrowia w 2011 roku.
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Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z wprowadzonymi zmianami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem porządku obrad
z wprowadzonymi zmianami
- 14 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 XI/11 z dnia 26 czerwca 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XI/11 z dnia 26 czerwca
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XI/11 z dnia 26 czerwca 2011r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr XII/11 z dnia 21 lipca 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XII/11 z dnia 21 lipca
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 13 osób
Przeciw
- - osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Protokół Nr XII/11 z dnia 21 lipca 2011r. został przyjęty.
Ad. 3.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że art. 266 ustawy o finansach
publicznych zobowiązuje go do złożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji
budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Realizując ten zapis przygotowano
i przesłano p. radnym materiały tabelaryczne, obrazujące wykonanie budżetu na
dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z częścią opisową. Została również przekazana
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu
wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. Zgodnie z wymogami cytowanej wyżej
ustawy szczegółowość i układ sprawozdań jest co najmniej taki jak w uchwale
budżetowej.
Dochody budżetu w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 6 762 668 zł. Plan
dochodów budżetowych został zrealizowany w wysokości 50,67 %. Omawiając
źródła finansowania budżetu nie można pominąć wydatków niewygasających 2010
roku, z których realizowane są zadania w roku bieżącym. Wydatki niewygasajace
opiewały na kwotę 376 193 zł.
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Planowane wydatki wzrosły w ciągu półrocza o 13,75 % i wynoszą po zmianach
58 412 342 zł. Realizacja wydatków wyniosła 23 428 971,75 zł, tj. 40,11%
planowanego budżetu. Realizacja wydatków w części dotyczącej wydatków stałych
przebiega w miarę rytmicznie zgodnie z upływem czasu. Natomiast w części
inwestycyjnej ze względu na ich sezonowość wykonanie finansowe jest niższe.
Realizacja rzeczowa jest znacznie większa, co widać na zadaniach inwestycyjnych.
Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w skali roku - 14 814 000 zł, z czego
subwencja, którą otrzymujemy wynosi około 7 200 000 zł. Subwencja oświatowa co
do wydatków na oświatę i wychowanie pokrywa tylko 48,8 % tych wydatków. Ponad
50 % dokładamy z budżetu gminy.
Wydatki na pomoc społeczną wynoszą około 3 600 000 zł.
W I półroczu nie były rozdysponowane rezerwy ogólna ani celowe w lipcu
rozdysponowano 100 000 zł z rezerwy ogólnej.
Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca wynosi 15,98 % planowanych dochodów
a w liczbach bezwzględnych 9 787 500 zł.
Budżet roku 2011 i jego realizacja za I półrocze jest dobra, nie widać również
większych zagrożeń w realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych.
W I półroczu zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia
wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec przypomniał, że p. Burmistrz
mówił, że 48 % wynosi obecna subwencja oświatowa. Poprosił o informacje, ile
wynosi subwencja oświatowa na szkołę podstawową, a ile na gimnazjum oraz ile
obecnie uczniów jest w jednej i w drugiej szkole.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że w Gimnazjum w Połańcu w roku
2010 subwencja wynosiła 63 %, w Szkole Podstawowej w Połańcu subwencja
pokrywała 61 %, PSP Zrębin 37,41 %, Przedszkole Publiczne w Połańcu 9,66 %.
Pod względem kwot przedstawiało się to następująco: szkoła podstawowa
subwencja 3 mln 196 tys. zł, dotacja gminy 2 mln 5 tys. zł, gimnazjum subwencja
2 mln 237 tys. zł, dotacja gminy 1 mln 274 tys. zł, PSP Zrębin subwencja 265 tys. zł,
dotacja gminy 429 tys. zł. Pan Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o ZPO
w Ruszczy, nie będzie cytował kwot, gdyż tam jest to podane razem z przedszkolem.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu poinformowała, że ilość dzieci
w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco: Publiczna
Szkoła Podstawowa w Połańcu: rok szkolny 2010/2011 - 588 uczniów, rok
2011/2012 568 uczniów, Publiczne Gimnazjum w Połańcu: rok szkolny 2010/2011 424 uczniów, 2011/2012 - 400 uczniów. Podkreśliła, że jest spadek ilości uczniów.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski przypomniał, że p. Burmistrz
wspominał o budowie dróg zniszczonych w wyniku powodzi. Natomiast patrząc na
tabelę, plan był 1 mln zł a wykonanie 0.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że pierwszą fakturę za drogi
powodziowe zapłacono w lipcu.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że w tabeli
dowóz dzieci, cała zaplanowana kwota jest już wykorzystana, a zostało jeszcze 4
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miesiące roku szkolnego. Zapytał, czy było to źle zaplanowane czy tak wzrosły
koszty.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że tamta umowa była zawarta
do końca roku szkolnego teraz jest już nowy rok szkolny.
Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał o wymienioną kwotę dotyczącą zaległości
wobec gminy i nieściągniętych alimentów, jakiego okresu to dotyczy.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że są to rzeczy, które narastają od kilku
lat. Alimenty są największą pozycją jeśli chodzi o zaległości. Ściągalność się
poprawiła, odkąd przystąpiliśmy do współpracy z OPS, który ściąga je od dłużników
alimentacyjnych. Tutaj jest taka trudność, że wiele osób pracuje nie do końca
oficjalnie. My jako samorząd mamy obowiązek ściągać to, ale tak naprawdę robi to
OPS.
Przewodniczący Stanisław Lolo podsumowując dyskusję, powiedział, że realizacja
budżetu jest prawidłowa i aby było tak dalej.
Ad. 4.
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. Zgłosiła, że do projektu uchwały wprowadzono
autopoprawki.
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 Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał o zwiększenie środków
w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 50 tys. zł.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że jest to zabezpieczenie
środków do końca roku. Będą one przeznaczone na opłaty notarialne
i opłaty za podziały działek.
Pan Krzysztof Woźniak zapytał, czy kwota 20 tys. zł przeznaczona na domy
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pomocy społecznej to jest refundacja kosztów, które ponosi gmina.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że tak. Jest to z przeznaczeniem
na środki, które OPS płaci za osoby, które tam są.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, ile osób tam
przebywa.
Pani Anna Wolska - Kierownik OPS odparła, że aktualnie 4 osoby. Myśli, że
te 20 tys. zł powinno wystarczyć do końca roku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, ile wychodzi na 1 osobę.
Pani Anna Wolska - Kierownik OPS udzieliła odpowiedzi, że ponad 2 tys. zł
na miesiąc.
Pan Janusz Bugaj - radny zapytał, czy 100 % dopłaca gmina.
Pani Anna Wolska - Kierownik OPS odparła, że zależy jaka jest sytuacja
rodzinna np. w jednej sytuacji płacimy 1 700 zł, ponieważ osoba posiada
świadczenie emerytalne i 70 % z tego sama płaci, a resztę my, bo nie ma
rodziny.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, czy zadanie to nie spoczywa
najpierw na rodzinie, a następnie na gminie.
Pani Anna Wolska - Kierownik OPS wyjaśniła, że nie. Jest to zadanie
własne gminy i jej obowiązkiem jest zabezpieczyć bezpieczeństwo danej
osobie, a dopiero potem możemy dochodzić w sądzie refundacji, jeżeli rodzina
się nie zgadza.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zwrócił uwagę, że jest
przeznaczone 25 tys. zł na giełdę w Ruszczy. Poprosił o informacje na ten
temat.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował o planach. Pierwszą kwestią,
jest zlikwidowanie formalnej przeszkody, czyli musimy spowodować, że
konserwator zabytków zgodzi się na tego rodzaju inwestycję w tym obszarze.
Pomaga w tym Marszałek p. Żołądek. Pojawił się problem dofinansowania
uruchomiony przez Zarząd Marszałkowski na tzw. targowiska, na
modernizację i na budowę, które będą spełniały określone parametry. W tym
przypadku musimy zrobić szybki dobry projekt, bo maksymalna inwestycja
z dofinansowaniem w naszym przypadku wynosi 50 % wartości netto.
Możemy w tym momencie zawalczyć o kwotę nawet do 500 tys. zł, ale
budować inwestycję za około 1 mln zł na 70 arach, która w całości musiałyby
być przystosowane do handlu rolnego i zwierzęcego i w 50 % zadaszona.
Generalnie jest to ciekawa propozycja targowiska, niemniej jednak uważa, że
jeżeli jest potrzeba budowy pod kątem płodów rolnych i zwierzęcych, to trzeba
to zrobić raz a dobrze.
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Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, o przewidywaną lokalizację
powyższego.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że lokalizacja nie uległa zmianom.
Będzie w parku, z wjazdem od ul. Kościuszki.
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 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/92/11 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 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 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/93/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia miejsc na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu
i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
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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, czy ma rozumieć,
że ta poprawiona uchwała jest pełną treścią uchwały.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz odpowiedział, że RIO powiedziało,
że jeżeli do końca sierpnia Rada podejmie uchwałę, to nie uchylą
poprzedniej.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/94/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
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 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.
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Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/95/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 19 maja 2011 r. 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 uzasadnienia do projektu
uchwały wprowadzono autopoprawki.
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 z autopoprawkami.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.
Radni nie zgłosili pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/96/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni
Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej
w Kielcach.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
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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 projekt uchwały z zapisem „opiniuje się negatywnie”.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały z zapisem „opiniuje się negatywnie”.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z zapisem „opiniuje się negatywnie”.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały z zapisem „opiniuje się negatywnie”.
Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały z zapisem „Opiniuje się negatywnie projekt
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni
Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej
w Kielcach”
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 12 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
2 osoby.
Uchwała Nr XIV/97/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
7)

Projekt uchwały 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.
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, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIV/98/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
8)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/365/10 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w prawie przyjęcia programu
dotyczącego realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub
innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 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 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 Andrzej Wawrzyniec zwrócił uwagę, że gmina
płaci 120 tys. zł za opiekę ambulatoryjną. Uważa, że inne gminy powinny
także uczestniczyć w kosztach z tego względu, że mieszkańcy też z niej
korzystają. On nie chce nikogo dyskryminować, bo życie i zdrowie jest
najważniejsze, ale inne gminy powinny się do opłat poczuwać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zadnie, że
należy rozmawiać z Wójtami z ościennych gmin. Ludzie w innych gminach
także muszą wiedzieć, jaka jest sytuacja, że gmina Połaniec płaci w całości za
ambulatorium, a pieniądze nie pochodzą z zewnątrz np. szpitala czy powiatu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podkreślił, że jest to zadanie, które nie jest
obowiązkowe, jeśli chodzi o kwestie gminy. To co gmina będzie robić tylko
i wyłącznie z własnych środków, jest to rzecz nadobowiązkowa, która będzie
służyła ludziom, żeby nie jeździli do Staszowa, bo w szpitalu jest tego typu
punkt, który po godzinach pracy przychodni przyjmuje zarówno osoby chore
jak i wykonuje inne zabiegi. Rozmawiał z p. Starostą, z Dyrektorem

26

p. Tombarkiewiczem o możliwości współfinansowania częściowego, ale
z rozmów nie wyszło nic. Uważa, że Powiat poprzez szpital powinien się
poczuć do tego, żeby współfinansować do tej działalności. Gmina do roku
ubiegłego przeznaczała na ambulatorium kwotę 110 ty. zł. Szpital
dofinansowywał kwotę 70 tys. zł. W chwili obecnej wszystkie koszty
działalności ambulatorium przerzucone zostały na barki gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zaproponowała, aby
na następną sesję zaprosić p. Starostę i p. Dyrektora.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
1 osoba.
Uchwała Nr XIV/99/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 5.
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:
uroczystości pożegnania absolwentów Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Kr. Jadwigi w Połańcu,
zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu,
Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, Zespole Placówek Oświatowych
w Ruszczy i Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie,
festynie z okazji „Dnia Dziecka” zorganizowanym przez Samorząd Osiedla
Nr 3 w Połańcu,
święcie truskawki w Ruszczy,
Miejsko-Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Tursku Małym,
wyborach Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP,
uroczystym podpisaniu umowy na „Remont cząstkowy kruszywem
dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy w ramach funduszu
sołeckiego na 2011 rok”,
uroczystym podpisaniu umowy na wykonanie prac projektowych w ramach
zadania „Projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską
stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T
w Połańcu, przedłużenie ul. Widokowej”,
dwóch posiedzeniach Rady Społecznej SPZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu,
dożynkach gminnych w Gminie Borowa i w Gminie Łubnice,
zebraniu wiejskim w miejscowości Rudniki,
odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy, jest w ciągłym kontakcie
z p. Burmistrzem i z p. Zastępcą Burmistrza.
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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:
18.06.2011
zjazd miejsko-gminny OSP w Połańcu,
uroczyste oddanie inwestycji pn. „Tworzenie kompleksowych
terenów
inwestycyjnych
na
terenie
Gminy
Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego
pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny –
Etap I i Etap II”,
20.06.2011
XII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
21.06.2011
posiedzenie Lokalnej Grupy Działania,
22.06.2011
zakończenie roku szkolnego w jednostkach oświatowych,
24.06.2011
Rada Społeczna Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu,
25.06.2011
zjazd sołtysów w Wąchocku,
26.06.2011
Szklarki 2011,
27.06.2011
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK Połaniec,
28.06.2011
„Przywitanie lata 2011” WTZ Połaniec,
30.06.2011
Posiedzenie Gminnego Zarządzania Kryzysowego,
spotkanie z sołtysami,
15.07.2011
Powiatowe Święto Policji w Staszowie,
20.07.2011
spotkanie odnośnie przeprawy mostowej w Połańcu,
21.07.2011
Promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych,
22.07.2011
spotkanie zarządu OSP w Połańcu,
25.07.2011
uroczyste podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a PGK
Sp. z o.o. w Połańcu pn: „ Odbudowa infrastruktury po powodzi
w 2010 roku w ramach programu - Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska a likwidacją ich skutków w zakresie likwidacji skutków
powodzi”,
26.07.2011
XIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
27.07.2011
uroczyste podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a PGK
Sp. z o.o. w Połańcu dotyczącym „Remont cząstkowy kruszywem
dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach
funduszu sołeckiego na 2011 rok”,
uroczyste podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec
a Patrycjusz Mostek - Lider Konsorcjum na wykonywanie prac
projektowych w ramach zadania: „ Projekt budowlany wraz
z dokumentacją geologiczno-inżynierską stabilizacji osuwiska
wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu,
przedłużenie ul. Widokowej” I etap.
30.07.2011
Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Tursku Małym,
01.08.2011
spotkanie w sprawie przeprawy mostowej w Starostwie
Powiatowym w Staszowie,
02.08.2011
spotkanie z p. Jerzym Kakiem w Elektrowni,
03.08.2011
spotkanie z Ministrem p. Burym,
04.08.2011
uroczyste podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a F.H.U.
Sabina Roguz,
10.08.2011
spotkanie z Marszałkiem p. Adamem Jarubasem,
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spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w Zrębinie,
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego w Ruszczy,
uroczystość Święta Plonów w Borowej,
16.08.2011
Rada Społeczna SPZZOZ w Staszowie,
Spotkanie z Prezesem KZChS „Siarkopol” w Grzybowie
p. Marianem Kosowiczem,
21.08.2011
dożynki gminne w Łubnicach.
oprócz tego przeprowadził rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę,
mieszkania i poruszającymi sprawy różne.
12.08.2011
15.08.2011

Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela przedstawił informację dotyczącą
realizacji inwestycji:
- trwają prace wykończeniowe 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,
- zakończono realizację 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”, wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca" wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, za kwotę 648 541
zł,
- trwa wybór wykonawcy 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”,
-

-

-

ogłoszono przetarg 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”,
wystąpiono o pozwolenie na budowę na wykonanie przyłącza kablowego do
oświetlenia parkowego przy ul. Kilińskiego w Połańcu, wykonawca INSBUD
p. M.Sznajder,
trwają prace przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi
w Zdzieciach Starych (łącznik), w Zdzieciach Starych (przedłużenie Traktu
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-

-

-

-

-

-

-

Królewskiego), Połaniec Podskale, Połaniec ul. Leśna, Wymysłów, Łęg do
PKP, wykonawca ZRB p.M.Dudek, za kwotę 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,
trwają prace remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na terenie
Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011r, wykonawca
PGK Sp. z o.o. w Połańcu, za kwotę 143 679 zł,
z uwagi na oszczędności ogłoszono II przetarg na remont kruszywem
dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu
sołeckiego na 2011r, wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu, za kwotę 80 700
zł, w ramach tego zamówienia udzielono zamówienia uzupełniającego na
kwotę 5 692 zł,
wybrano wykonawcę na zadanie 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,
ogłoszono przetarg na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku
powodzi, droga w Wymysłowie, droga Połaniec Podskale, droga w Zdzieci
Nowe - Połaniec, dwie drogi w Winnicy, otwarcie ofert 26.08.2011r.,
wybrano wykonawcę 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, wykonawcą
zadania jest PGK Sp. z o.o. w Połańcu za kwotę 239 094 zł,
wybrano wykonawcę i trwają roboty na „Usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zieleni - nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnacja trawników
w parku przy muszli koncertowej w Połańcu, wykonawca zadania Konsorcjum
PGK Sp. z o.o. w Połańcu i F.H.U. S.Roguz, za kwotę 69 965 zł,
wybrano wykonawcę na remont kładki nad rzeką Czarną, wykonawcą zadania
jest p.M. Niziałek, za kwotę ok. 317 tys. zł.

Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, jaki zakres robót będzie
wykonany w ramach remontu kładki nad rzeką Czarną.
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela odparł, że w zakres remontu wchodzi
ubezpieczenie fundamentu, remont fundamentów betonowych, piaskowanie
i malowanie konstrukcji stalowej.
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 24 sierpnia br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Spraw
Gospodarczych. Zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na niniejszą sesję.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała
jeden raz w dniu 24 sierpnia br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury
i Sportu. Zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na niniejszą sesję.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz

30

w dniu 24 sierpnia br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw
Społecznych. Zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na niniejszą sesję.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się trzy razy:
w dniu 21 lipca br, 4 sierpnia br., 24 sierpnia br. Komisja zaopiniowała wszystkie
projekty uchwał, które trafiły na komisje.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami nie odbywała posiedzeń.
Ad. 6.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że na dzisiejszej sesji nie
wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 7.
Pan Józef Cichoń - radny poprosił o informacje na temat zainteresowania strefą B.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że zainteresowanie było. Różne branże
pytały o możliwość zainwestowania. Tak naprawdę okaże się, jak zostanie ogłoszony
przetarg na inwestorów. Ma nadzieję, że za każdym przetargiem, bo nie będzie to
jeden, będziemy zdobywać konkretnego, dobrego inwestora.
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił o informację na temat zagospodarowania
budynku po byłej OSP na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego, chodzi mu
o część UMiG.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że prace są już prowadzone, będzie to
wymagało zakupu mebli.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, jaka działalność ma tam być.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że Centrum Informacji Turystycznej,
które będzie rozszerzone o inne działalności pod kątem pokazywania i przyciągania
potencjalnych turystów i mieszkańców.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego zapytała, czy nie
można by tam zrobić siedziby Towarzystwa Kościuszkowskiego.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że Towarzystwo możne sobie trzymać tam
pewne elementy, ale jeśli chodzi o siedzibę, czas pokaże.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o remont gwarancyjny chodników przy
przedszkolu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jest zgłoszony. Prezes p. Marian
Macias od poniedziałku miał zacząć pracę.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, kiedy to będzie zrobione, bo on dostaje
dużo uwag od mieszkańców, a w tej chwili jest to już niebezpieczne.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że będzie to robione systematycznie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zadał pytanie p. Prezesowi o drogę przy
ul. Kościuszki, która została zaczęta i dalej z tym nic się nie robi.
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu odparł, że będzie ona
budowana, tam jeszcze wymagana jest wymiana wodociągu. Niezwłocznie to
zostanie zrobione.
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił, jeżeli jest taka możliwość o oznakowanie
ambulatorium znakiem drogowym, bo przejeżdżający nie wiedzą, że tam jest punkt
pierwszej pomocy.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podziękował za ustawienie ławek
w parku koło muszli i za nasadzenia. Zapytał także, czy cokolwiek zrobiono
w sprawie przekazania ujęcia wody.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że mamy dwie drogi. Pierwszą jest droga
przekazania na Samorząd Województwa a następnie na gminy. Ostatnio wróciła
propozycja zakupu, tylko, że na dobrych warunkach. To by było szybsze i bardziej
pewne. Powiedział też, że wpływają do niego skargi na właścicieli psów, które
zanieczyszczają piaskownice i niszczą rośliny.
Pani Bogumiła Pasek - Kierownik WTZ w Połańcu zasygnalizowała, że droga
w kierunku Rybitw została już wykonana i jest bardzo ruchliwa. W związku z tym
zapytała, czy można by było na łuku tej drogi postawić próg zwalniający, dlatego, że
podopieczni podczas przechodzenia są narażeni na różne niebezpieczeństwa
drogowe.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec w imieniu rodziców i dzieci
podziękował za darmową naukę języka angielskiego. Podkreślił, że był to bardzo
dobry pomysł. W imieniu dzieci zapytał, czy lekcje będą kontynuowane.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odparł, że tak. Nie tylko na
Osiedlu Nr 3, ale i w innych świetlicach i w innych miejscowościach.
Ad. 8.
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. 21:00.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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