Połaniec, dnia 09.09.2014 r.

Projekt protokołu Nr LXII/14
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 09 września 2014 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Rozpoczęcie obrad – godz. 800
Zakończenie obrad – godz. 1000
Ad. 1

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady
Miejskiej w Połańcu i serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę Żugaj – skarbnika Gminy,
p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, prezesów, dyrektorów i kierowników
jednostek podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta
i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz wszystkie osoby, które
przybyły na sesję.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13. radnych.
Radni nieobecni, usprawiedliwieni: p. Adam Łańka – zwolnienie lekarskie i p. Jerzy
Łukasz Misiak – zwolnienie lekarskie.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycję zmian z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jacka
Tarnowskiego zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, proponując
wprowadzenie do punktu 3 porządku obrad „Podjęcie uchwał”, dodatkowy projekt
uchwały:
- jako podpunkt 3, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 2 do Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2015.
Pan Sekretarz Gminy dodał, że proponowany projekt uchwały był przedstawiany
p. radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
wprowadzenie do pkt 3 porządku obrad ww. projektu uchwały.
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(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem dodatkowego projektu uchwały – 13 osób ( jednogłośnie)
w ww. brzmieniu
( Zmiana została wprowadzona.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób ( jednogłośnie)
z wprowadzoną zmianą
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr LXI/14.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2/ sprzedaży działki nr 6190/3 położonej w Połańcu na terenie osiedla Południe
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
3/ przyjęcia Aneksu Nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2007 – 2015.
4. Informacje bieżące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy,
- informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista gości,
- podjęte uchwały.
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Ad. 2
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LXI/14, który był dostępny do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod
głosowanie ww. projekt protokołu.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr LXI/14 – 13 osób (jednogłośnie)
Protokół Nr LXI/14 został przyjęty.
Ad. 3

Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Połaniec na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Grażyna Dziarmakowska – inspektor Biura
Rady Miejskiej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne
Komisje Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przypomniał, że na skutek liczby
zamieszkałych osób, wchodzących w skład okręgu Nr 10 – Osiedle Północ, okręgi
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wyborcze mogły ulec zmianie. Przeniesienie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z okręgu Nr 10 do okręgu Nr 9, tym samym zmniejszenie przedstawicielstwa
w okręgu Nr 10 o 31 osób, spowodowało, że nie było potrzeby – jak proponował
Komisarz Wyborczy w Kielcach II- podzielenia okręgu Nr 10 na dwa okręgi, a tym
samym likwidacji okręgu na terenach wiejskich, do którego należą miejscowości:
Rudniki, Wymysłów i Kamieniec. Oznaczałoby to, że ilość mandatów radnych
z miasta zwiększyłaby się, natomiast z terenów wiejskich zmniejszyłaby się o 1
mandat radnego. Pan Burmistrz wyraził zrozumienie, że każdy podział mówiący
o zmianach budzi obawę, jednak zmiana dotycząca przeniesienia ulicy Stefana
Wyszyńskiego z okręgu Nr 10 do okręgu Nr 9 była bardzo dobrym rozwiązaniem.
Uchwała ta podjęta została z myślą o mieszkańcach. Mieszkańcy, którzy wzięli udział
w konsultacjach osiedlowych, odbywających się w dniach 5.08.2014 r. i 11.08.2014 r.
jednogłośnie poparli zmianę granic Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 3.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że podjęcie ww.
projektu uchwały jest bardzo dobrym rozwiązaniem i pozwoli na zachowanie
dotychczasowej ilości mandatów w Połańcu i na terenach wiejskich Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LXII/394 /14 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 6190/3 położonej w Połańcu na
terenie osiedla Południe w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia
Komunalnego.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne
Komisje Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały– 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LXII/395/14 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 2 do Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2015.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Aneta Wiącek – inspektor ds. Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne
Komisje Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.)
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Głosowanie:
za podjęciem uchwały– 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LXII/396/14 została podjęta)
Ad. 4
Przedstawiono informacje bieżące z pracy: Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Burmistrza Miasta i Gminy oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej w okresie
międzysesyjnym. Przedstawiono również informację dotyczącą realizacji inwestycji
w okresie międzysesyjnym.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- uczestniczył w dożynkach Gminnych w Ruszczy – Kępie,
- uczestniczył w dożynkach powiatowych w Bogorii,
- uczestniczył w dożynkach w Łubnicach,
- brał udział w odsłonięciu pomnika upamiętniającego Oddziały Armii Krajowej,
- brał udział w poświęceniu kamienia pamiątkowego z tablicą upamiętniającą
odzyskanie przez nasze miasto praw miejskich,
- brał udział w otwarciu świetlicy w Wymysłowie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odbył również spotkania
z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z Panem Jackiem Tarnowskim –
burmistrzem Miasta i Gminy oraz Panem Jarosławem Kądzielą – zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski przedstawił informację
o pracy w okresie międzysesyjnym zaznaczając, że nie będzie informował
o wydarzeniach, w których brał udział wraz z Panem Przewodniczącym Rady
Miejskiej:
28.08. 2014 – spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych,
30.08.2014 – XIII edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie w Chańczy,
1.09.2014 – udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w placówkach
oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
5.09. 2014 – spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska;
udział w 90 – leciu lasów państwowych;
8.09.2014 – udział w spotkaniach funkcjonariuszy Policji z Komisariatu w Połańcu,
z przedszkolakami i uczniami wszystkich szkół podstawowych z terenu
Miasta i Gminy Połaniec,
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- spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego p. Adamem
Jarubasem, dotyczące spraw bieżących;
- spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
p. Janem Maćkowiakiem, odnośnie końcowego etapu budowy drogi,
jak również innych przedsięwzięć;
- spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
p. Kazimierzem Kotowskim i p. Dyrektor Ireną Sochacką
z Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach, dotyczące pozyskiwania środków unijnych dla Miasta
i Gminy Połaniec.
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w okresie
międzysesyjnym przyjął interesantów w sprawie pracy oraz w sprawach różnych,
związanych z życiem mieszkańców naszej Gminy.
Pani Danuta Bobrowska – kierownik referatu Techniczno – Inwestycyjnego Gminy
Połaniec przedstawiła informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwają prace przy zadaniu pn. ,, Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu”.
Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA Otałęż,
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa placów zabaw oraz infrastruktury
towarzyszącej na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z budową świetlicy
w Winnicy”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA Otałęż,
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO –
BAZA Otałęż, Wartość inwestycji : 1 783 504 zł.
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
wraz z przebudową sieci w nich występujących, realizowanych w 2014 roku
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój”. Wykonawcą zadania jest firma Skanska.
Wartość inwestycji : 4 795 243, 04 zł.
- trwają prace przy przebudowie i remoncie dróg na terenie Miasta Połańca
z programu ,,Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca”. Wykonawcą
zadania jest PRD Staszów Sp.zo.o. Wartość inwestycji : 3 744 301 zł.
- trwają prace przy zadaniu pn.: "Termomodernizacja WTZ przy ul. Lipowej 20
w Połańcu". Wykonawcą zadania jest ZRB Jarosław Mazur, Rybitwy 56; 28-230
Połaniec. Wartość inwestycji : 341 134 zł.
- Wybrano wykonawcę zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu.
Wykonawca: Land Art. Projekt Kraków. Wartość inwestycji : 3 490 zł.
- zakończono prace - przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Połaniec
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy: w Tursko Małe droga nr 366043 T;
droga w Brzozowej nr 366039 T; droga w Okrągłej nr 366030 T, termin realizacji –
21.06.2014 r. Wykonawca: PRD Staszów Sp.zo.o.
- trwają prace przy zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej w systemie
"zaprojektuj i wybuduj" i na jej podstawie wykonanie zamówienia pn. „Dostawa
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wraz z montażem 3 wolnostojących ekranów LED realizowana w ramach projektu
pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”.
Wykonawcą jest firma PMB – LED Stalowa Wola. Wartość inwestycji : 367 647 zł.
- trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu
Południe w Połańcu - roboty uzupełniające nr 1 do umowy nr TI.271.33.2013.IB-1,
Wykonawcą jest ZRB "ADMA" Marian Macias, Rytwiany. Wartość inwestycji :
27 500 zł.
- ogłoszono przetarg na opracowanie materiałów - zgłoszenie na przebudowę/remont
dróg gminnych oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej:
1. Droga nr 366102 T w Połańcu – koło domków socjalnych na ul. Zrębińskiej,
2.Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Połańcu ul. Krakowska Mała,
3. Przebudowa/remont drogi nr 366230 T w Połańcu koło Zakładu Pogrzebowego,
4. Przebudowa/remont drogi nr 366160 T w Połańcu od km 0+000 do km 0+531 oraz
przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, 5. droga nr 366198 T, ul. Kwiatowa w Połańcu, 6. droga nr 366217 T,
ul. Słoneczna w Połańcu, 7. droga nr 366185, ul. Spacerowa w Połańcu
8. Przebudowa/remont drogi nr 366037 T w Brzozowej, 9. Przebudowa/remont drogi
nr 366215 T w Połańcu (do kopca Kościuszki), 10. droga nr 366072 T w Połańcu
(koło ul. Staszowskiej), 11. droga nr 366120 T w Kamieńcu - składanie ofert do
25.08.2014 r. - dokumentacja na Schetynówki 2015. Jan Wyrwiński PWK Projekt,
Wykonawstwo, Komunikacja Zielona Góra.
- otwarto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do
piłki nożnej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzozowa. Złożono
5 ofert od 4 000 do 37 780 zł, termin realizacji – 1 m-c od dnia podpisania umowy.
Wykonawca: Projekty Skrabacz Ilkowice
- otwarto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany, małej
architektury oraz utwardzenia terenu w miejscowości Brzozowa. Złożono 2 oferty,
4 350 zł i 6 150 zł, termin realizacji – 1 m-c od dnia podpisania umowy.
Wykonawca: Land Art. Projekt Kraków.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej zasugerował, aby niwelować
mankamenty, które pojawiają się w trakcie remontów dróg, utrudniające życie
mieszkańcom.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, na kiedy przewidziany jest termin
oddania do użytku żłobka i kiedy można się spodziewać zapisów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że dołożone są
wszelkie starania, aby zakończenie prac odbyło się w terminie umownym, natomiast
wprowadzenie dzieci do żłobka będzie uzależnione od stanu wilgotności budynku
i po spełnieniu wszystkich warunków bezpieczeństwa. Pan Burmistrz poinformował,
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że zapisy do żłobka trwają, natomiast wszystkie informacje dotyczące zapisów
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.
Przystąpiono do informacji
w okresie międzysesyjnym.

o

pracy

poszczególnych

Komisji

Rady

Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja zebrała się 1 raz w okresie międzysesyjnym: 08 września
2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych,
Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Małgorzata Dalmata Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja zebrała się 1 raz w okresie międzysesyjnym:
08 września 2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty, Kultury
i Sportu, na którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że Komisja spotkała się 1 raz w okresie międzysesyjnym: 08 września
2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na
którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja zebrała się 1 raz w okresie międzysesyjnym: 08 września
2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja nie spotkała się w okresie międzysesyjnym.
Pytań nie zgłoszono.
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Ad. 5
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na
dzisiejszej sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje.
Ad. 6
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej podziękował p. Jackowi
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy za załagodzenie złej atmosfery
w miejscowości Okrągła przy budowie chodnika, gdzie zaistniał konflikt między
mieszkańcami a wykonawcą. Pan Stanisław Walczyk złożył podziękowania
p. Stanisławowi Lolo – przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wszystkim radnym za
przyjęcie uchwały, dzięki której nie będzie potrzeby likwidacji okręgu wyborczego,
w skład którego wchodzą miejscowości: Rudniki, Kamieniec i Wymysłów.
Podziękowania skierował również w stronę p. Burmistrza – Jacka Tarnowskiego za
zaangażowanie i przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Osiedli.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej korzystając z okazji, złożył
p. Stanisławowi Walczykowi – radnemu Rady Miejskiej, jako Prezesowi Zarządu
Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu podziękowania dla
wszystkich strażaków, którzy chętnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych
w Mieście i Gminie Połaniec.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odniósł się do wypowiedzi
p. Stanisława Walczyka – radnego Rady Miejskiej dotyczącej drogi w Okrągłej
i konfliktu, jaki zaistniał między mieszkańcami a wykonawcą. Pan Burmistrz
poinformował, że była ze strony Gminy inicjatywa spotkania z wykonawcą, Zarządem
Dróg Powiatowych i mieszkańcami, przed rozpoczęciem prac. Do spotkania nie
doszło, mieszkańcy nie mieli wystarczających informacji, jak będą wyglądały prace.
W trakcie realizacji mieszkańcy zgłosili słuszne zastrzeżenia. Pan Burmistrz
poinformował, że jego wizyta na placu budowy i dyskusja z wykonawcą, Zarządem
Dróg Powiatowych oraz mieszkańcami dotycząca problemu, zakończyła się
uzgodnieniem zakresu prac i możliwością zgłaszania uwag ze strony mieszkańców.
Ustalenia wiążą się z wydatkami, które dla dobra mieszkańców Okrągłej pokryje
Gmina. Pan Burmistrz podziękował p. Stanisławowi Walczykowi – radnemu Rady
Miejskiej za duże zaangażowanie w tej sprawie i zaznaczył, że droga, której spór
dotyczył, mimo że nie należy do dróg gminnych, znajduje się na terenie Gminy
Połaniec i korzystają z niej mieszkańcy, dlatego też Gmina pokryje koszty i dołoży
wszelkich starań, aby sprawę doprowadzić do końca dla dobra mieszkańców.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do p. Jacka
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy o interwencje w sprawie boiska przy
szkole średniej, które jest w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu uczniów,
korzystających z boiska. Pan Tomasz Kiciński stwierdził, iż ze względu na bardzo zły
stan powinno być ono zamknięte i niedopuszczone do użytku.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że w okresie
2008/2009 Gmina wyłożyła duże środki finansowe na budowę i modernizację
kompleksu zewnętrznych boisk przy szkole średniej i wspólnie ze Starostwem
Powiatowym wybudowała ten kompleks na zasadzie boisk otwartych. Za stan
techniczny boiska odpowiada Starostwo Powiatowe. Gmina Połaniec deklarowała
wesprzeć Starostwo Powiatowe pożyczką na modernizację tego boiska.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej skierował pytanie dotyczące
modernizacji boiska przy szkole średniej do p. Jacka Nowaka – radnego Powiatu
Staszowskiego, który uczestniczył w sesji Rady Miejskiej.
Pan Jacek Nowak – radny Powiatu Staszowskiego powiedział, że poruszy kwestię
modernizacji boiska na posiedzeniu Rady Powiatu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że jest to sprawa
bardzo ważna, gdyż dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z tego
boiska. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej go wyremontować
i zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że ze względu na to, iż
modernizacja obiektu sportowego nie wiąże się z dużymi kosztami, gdyż dotyczy
tylko sztucznej nawierzchni, a wymaga natychmiastowego remontu, należy
niezwłocznie wystąpić do Starosty Powiatu Staszowskiego o podjęcie odpowiednich
działań zmierzających do remontu boiska. W związku z tym p. Burmistrz
zaproponował wystosowanie stosownej petycji do Starosty Powiatu Staszowskiego
odnośnie modernizacji.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na drogę
powiatową w Maśniku, na której od dawna jest problem ze zniszczoną nawierzchnią
zagrażającą bezpieczeństwu mieszkańców.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie drogi w kierunku Ruszczy
Kępy, gdzie na moście pojawił się duży uskok.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że problem uskoku na
moście został zgłoszony do Powiatu Staszowskiego.
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi –
Jackowi Tarnowskiemu za zaangażowanie w sprawie odprowadzenia wód po
ulewnych deszczach na lewobrzeżnej części Miasta Połańca. Pan Andrzej Wawrzyniec
korzystając z okazji, że na sesji obecny był p. Jacek Nowak – radny Powiatowy
poprosił o wsparcie i wspólne działania w sprawie odwodnienia lewobrzeżnej części
miasta.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przesunięcie dwóch
lamp na ul. Kosynierów, które nie do końca spełniają swoją funkcję. Przesunięcie ich
o parę metrów pozwoli na oświetlenie pobliskich parkingów.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Joannie Juszczyńskiej –
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za przygotowanie cyklu spotkań przy
fontannach, które co niedziela, przy rytmach dobrej muzyki, przez całe wakacje
umilały czas mieszkańcom. Pan Przewodniczący podziękował również p. Jackowi
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec oraz wyraził uznanie za
zaangażowanie i pracę jaką włożono, aby te spotkania mogły się odbyć, jak również
inne uroczystości, w których czynny udział bierze młodzież połaniecka – wspaniale
promując Miasto i Gminę Połaniec.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązując do uroczystych obchodów 750
rocznicy nadania praw miejskich Miastu Połaniec powiedział, że z szacunku dla
mieszkańców Połańca, powinna powstać tablica upamiętniająca tak ważne
wydarzenie, jakim jest 750 rocznica nadania praw miejskich. Tablica wykonana przez
obecną Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec byłaby również
upamiętnieniem osób, które mają duży wpływ na rozwój miasta w ostatnich latach.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że zostały
poczynione już działania w tym kierunku i w najbliższym czasie dojdzie do ich
realizacji.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w październiku
odbędą się prace odbiorowe części drogi do mostu. Zostaną powołane komisje, które
będą wskazywały niebezpieczeństwa na tym odcinku. Zarząd Dróg Wojewódzkich
będzie realizował wszystkie zadania dodatkowe wyznaczone przez powołane komisje.
Pan Burmistrz poinformował, że po oddaniu zadania głównego, będą realizowane
kolejne ważne zadania. Dotyczy to wjazdu i wyjazdu z Osiedla Północ na drogę
wojewódzką, dodatkowego zjazdu i wybudowanie odcinka drogi na Osiedlu Północ,
budowa ciągu pieszego do ronda wzdłuż drogi wojewódzkiej, ciąg pieszy do ul.
Sportowej, ciąg pieszo – rowerowy, łączący Rudniki z Połańcem. Zadania te będą
realizowane w ramach porozumienia Miasta i Gminy Połaniec z Zarządem
Województwa Świętokrzyskiego.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zaznaczył, że przy oddawaniu drogi
należy zwrócić uwagę na rowy i odwodnienie, które obecnie nie funkcjonuje
prawidłowo, teren jest podmokły i można przewidzieć, że woda będzie stała, więc
należy się zastanowić jak ten problem rozwiązać.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę również na to, że rowy
przy drogach są głębokie i mogą zagrażać bezpieczeństwu.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi
p. Adama Łukawskiego tłumacząc, że głębokie rowy zaprojektowano celowo, aby
w sposób właściwy odwadniały teren. Należy natomiast odpowiednio zabezpieczyć te
rowy na całej długości barierkami.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej powiedział, że rowy te należy również
wyłożyć płytami, żeby uniknąć obsuwania i rozmywania nasypu.
W związku z tym, że Miasto i Gmina Połaniec realizuje projekt pn. ,,Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków w Łęgu z dostosowaniem do wymogów KPOŚK oraz
modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej na terenie
Miasta i Gminy Połaniec”, p. Jacek Nowak – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej,
poinformował, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu złożyło
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach o przyznanie dofinansowania. Pan Prezes przedstawił informacje
dotyczące proponowanej modernizacji.
Głos zabrała również p. Renata Czapka – księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej,
przedstawiając prognozę cen wody i ścieków po zakończeniu realizacji projektu,
wynikającą z analizy finansowej.
W związku z brakiem wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tematu p. Jacek
Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wnioskował, aby dyskusję przełożyć na
następne posiedzenie Rady Miejskiej.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił p. Jacka Nowaka – radnego
Powiatowego o przygotowanie informacji odnośnie przedstawianego zagadnienia, aby
każdy mógł się szczegółowo zapoznać z tematem.
Dyskusję przełożono na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.
Ad. 7.
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LXII sesję
Rady Miejskiej i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Janowska

