Protokół Nr IV/10 - Projekt
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 28 grudnia 2010 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 Mieczysław Machulak
- Sekretarz Gminy Połaniec.
4. Pani Małgorzata Żugaj
- Skarbnik Gminy Połaniec.
Stan radnych - 15, uczestniczących w sesji - 14 radnych.
Radny nieobecny usprawiedliwiony p. St. Walczyk.
II. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów: Nr LX/10, Nr I/10, Nr II/10 i Nr III/10.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Południe w Połańcu,
2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok,
3/ ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają
z upływem roku budżetowego,
4/ zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5/ ustalenia
wynagrodzenia
Burmistrza
Miasta
i
Gminy
Połaniec,
6/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Informacje na temat:
pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami,
pracy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w okresie między sesjami - w tym
informacja dotycząca realizacji inwestycji,
pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Obradom IV sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, informując, że w sali
znajduje się 14 radnych, to jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Następnie odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi. Uwag
ani propozycji zmian nie zgłoszono, więc Przewodniczący p. Stanisław Lolo
poinformował, że obowiązuje porządek obrad w wersji przedstawionej p. radnym.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr LX/10 z dnia 11 listopada 2010r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr LX/10 z dnia 11 listopada
2010r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr LX/10 z dnia 11 listopada 2010r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr I/10 z dnia 30 listopada 2010r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr I/10 z dnia 30 listopada
2010r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr I/10 z dnia 30 listopada 2010r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr II/10 z dnia 6 grudnia 2010r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr II/10 z dnia 6 grudnia 2010r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr II/10 z dnia 6 grudnia 2010r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr III/10 z dnia 6 grudnia 2010r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr III/10 z dnia 6 grudnia
2010r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr III/10 z dnia 6 grudnia 2010r. został przyjęty.
Ad. 3.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
1) Projekt
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu.
Pani Małgorzata Kruzel-Witek - Inspektor ds. budownictwa przedstawiła
głównego projektanta z Instytutu Rozwoju Miast Polski p. Antoniego
Matuszko, który dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. Poinformował,
że projekt planu uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Nadmienił,
że podczas wyłożeń planu, wszyscy zainteresowani mogli składać do niego
uwagi. Część z nich została uwzględniona. Uwagi uwzględnione nie są
poddawane pod głosowanie Rady. Te odrzucone stanowią załącznik nr 3 a
i nr 3 b do niniejszego projektu uchwały i muszą być przegłosowane - każda
nieuwzględniona uwaga oddzielnie.
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Uwagi złożone przez p. Halina i Kazimierz Bielat zawarte w załączniku nr 3a
§ 1.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez
p. H. i K. Bielat
zawartych
w załączniku nr 3a § 1.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. H. i K. Bielat zawarte w załączniku nr 3a § 1.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. H. i K. Bielat zawartych w załączniku nr 3a § 1.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. H. i K. Bielat
zawartych w załączniku nr 3a § 1
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Wojciech Woszczek zawarte w załączniku nr 3a § 2.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez
p. W. Woszczek zawartych
w załączniku nr 3a § 2.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3a § 2.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. W. Woszczek zawartych w załączniku nr 3a § 2.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. W. Woszczek
zawartych w załączniku nr 3a § 2
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Aniela i Wojciech Bielat zawarte w załączniku nr 3a
§ 3.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez p. A. i W. Bielat zawartych w załączniku
nr 3a § 3.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. A. i W. Bielat zawarte w załączniku nr 3a § 3.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. A. i W. Bielat zawartych w załączniku nr 3a § 3.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. A. i W. Bielat
zawartych w załączniku nr 3a § 3
- 14 osób (jednogłośnie).
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Uwagi złożone przez p. Halina i Kazimierz Bielat zawarte w załączniku nr 3a
§ 4.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez p. H. i K. Bielat zawartych w załączniku
nr 3a § 4.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. H. i K. Bielat zawarte w załączniku nr 3a § 4.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. H. i K. Bielat zawartych w załączniku nr 3a § 4.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. H. i K. Bielat
zawartych w załączniku nr 3a § 4
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Wojciech Woszczek zawarte w załączniku nr 3a § 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone przez p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3a § 5.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3a § 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. W. Woszczek zawartych w załączniku nr 3a § 5.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. W. Woszczek
zawartych w załączniku nr 3a § 5
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Aniela i Wojciech Bielat zawarte w załączniku nr 3a
§ 6.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone przez p. A. i W. Bielat zawarte w załączniku nr 3a § 6.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. A. i W. Bielat zawarte w załączniku nr 3a § 6.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. A. i W. Bielat zawartych w załączniku nr 3a § 6.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. A. i W. Bielat
zawartych w załączniku nr 3a § 6
- 14 osób (jednogłośnie).
Załącznik Nr 3 b (uwagi zgłoszone podczas drugiego wyłożenia planu).
Uwaga złożona przez p. Teresa i Henryk Adamczak zawarta w załączniku
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nr 3b § 1.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie odrzuciła
uwagę zgłoszoną przez p. T. i H. Adamczak zawartą w załączniku nr 3b § 1
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu odrzuciła uwagę
zgłoszoną p. T. i H. Adamczak zawartą w załączniku nr 3b § 1.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwagi
zgłoszonej przez p. T. i H. Adamczak zawartej w załączniku nr 3b § 1.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwagi p. T. i H. Adamczak
zawartej w załączniku nr 3b § 1
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwaga złożona przez p. Kazimierz Warenda zawarta w załączniku nr 3b § 2.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwagi zgłoszonej przez p. K. Warenda zawartej w załączniku
nr 3b § 2.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu odrzuciła uwagę
zgłoszoną p. K. Warenda zawartą w załączniku nr 3b § 2.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwagi
zgłoszonej przez p. K. Warenda zawartej w załączniku nr 3b § 2.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwagi p. K. Warenda
zawartej w załączniku nr 3b § 2
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Aniela i Wojciech Bielat zawarte w załączniku nr 3b
§ 3.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez p. A. i W. Bielat zawartych w załączniku
nr 3b § 3.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu odrzuciła uwagi
zgłoszone p. A. i W.Bielat zawarte w załączniku nr 3b § 3.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. A. i W. Bielat zawartych w załączniku nr 3b § 3.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. A. i W. Bielat
zawartych w załączniku nr 3b § 3
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Wojciech Woszczek zawarte w załączniku nr 3b § 4.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
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Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone przez p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3b § 4.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie odrzuciła
uwagi zgłoszone p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3b § 4.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. W. Woszczek zawartych w załączniku nr 3b § 4.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. W. Woszczek
zawartych w załączniku nr 3b § 4
- 14 osób (jednogłośnie).
Uwagi złożone przez p. Wojciech Woszczek zawarte w załączniku nr 3b § 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie nie
uwzględniła uwag zgłoszonych przez
p. W. Woszczek zawartych
w załączniku nr 3b § 5.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu odrzuciła uwagi
zgłoszone p. W. Woszczek zawarte w załączniku nr 3b § 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie uwag
zgłoszonych przez p. W. Woszczek zawartych w załączniku nr 3b § 5.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za odrzuceniem uwag p. W. Woszczek
zawartych w załączniku nr 3b § 5
- 14 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
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poprosił

Wstrzymało się od głosu
1
Uchwała Nr IV/5/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

osoba.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na
2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec. Poinformowała, że do projektu uchwały zostały
wprowadzone 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 wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Jolanta Pargieła - radna zapytała, z czego wynika zmniejszenie
wydatków o kwotę 55 tys. zł w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec wyjaśniła, że jest to
zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej w Połańcu w paragrafie
remontowym o kwotę 54 tys. zł i o kwotę 1 tys. zł w paragrafie zakup usług.
Nadmieniła, że w Szkole Podstawowej w Połańcu przewidziany był remont
bieżący (m.in. miał być to remont schodów), na który zaplanowano środki
w wysokości 55 tys. zł, zadanie to nie zostało zrealizowane i do końca roku
nie ma możliwości jego zrealizowania.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy zwiększenie dotacji
podmiotowej dla CKiSz w Połańcu o 15 tys. zł, jest z jakimś konkretnym
przeznaczeniem, czy jest to tylko dofinansowanie.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że jest to
dopłata do zorganizowania Sylwestra.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski odniósł się do wypowiedzi
p. Skarbnik o zwiększeniu wydatków o ponad 78 tys. zł w dziale Administracja Publiczna, z czego o 68 tys. zł na fundusz socjalny grup
interwencyjnych. Zapytał, w jaki sposób fundusz jest wykorzystywany przez
grupę interwencyjną.
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Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że
w taki sam sposób jak przez pracowników urzędu - talony, wczasy, zapomogi.
Jest jeden regulamin, który obowiązuje zarówno pracowników urzędu, jak
i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Pan Józef Cichoń - radny w związku ze zwiększeniem kapitału PGK Sp.
z o.o. w Połańcu o 43 tys. zł, zapytał, jak wpływa nieoddanie inwestycji pt.
kanalizacja na kondycję spółki, bo to jest duże obciążenie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że oddanie inwestycji
sanitacji
gminy wiąże się z uwzględnieniem amortyzacji do stawki
kalkulacyjnej. Podjęto kiedyś decyzje, że jak zakończy się II etap, to zostanie
oddana całość (I i II etap) i wtedy będzie można naliczać amortyzację.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, z czego wynika zwiększenie
wydatków o 10 300 zł w rozdziale 40002 - dostarczanie wody.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec wyjaśniła, że jest to
dopłata do cen wody.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz
z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr IV/6/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które
w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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W dyskusji udział wzięli:
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o drogę w Łęgu nr 366051T.
Pan Jarosław Kądziela - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to odcinek,
który został wyjęty z programu schetynówka gminna, z uwagi na to, że tam
gmina nie miała własności, obowiązuje tryb specustawy a to są już inne
terminy i procedury.
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 IV/7/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych 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 IV/8/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj -
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Skarbnik Gminy Połaniec. Nadmieniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji
(Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych) został przegłosowany wniosek wiceprzewodniczącego
p. Zdzisława Kwiatkowskiego odnośnie wysokości wynagrodzenia burmistrza
tj.: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 900 zł,
dodatek funkcyjny w kwocie 1 900 zł,
dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego,
dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem wiceprzewodniczącego
p. Z. Kwiatkowskiego.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała
powyższy
projekt
uchwały
wraz
z
wnioskiem
wiceprzewodniczącego p. Z. Kwiatkowskiego.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem wiceprzewodniczącego
p. Z. Kwiatkowskiego.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem wiceprzewodniczącego
p. Z. Kwiatkowskiego.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że docenia zaufanie jakim
obdarzyli go p. radni, ale projekt uchwały mówił o pozostawieniu
wynagrodzenia na poziomie z 2009 roku. Rozumie, że wiceprzewodniczący
p. Zdzisław Kwiatkowski przedstawił tę propozycję, niemniej prosi, aby dać
dobry przykład i pomimo, że u sąsiadów stawki wynagrodzenia są
maksymalne,
propozycję
wiceprzewodniczącego
p.
Zdzisława
Kwiatkowskiego przegłosować jako nieaktualną i obniżyć ją do najniższej
z tabeli przedstawionej p. radnym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo powiedział, że przed
obradami komisji złożył wniosek, który został nie uwzględniony. Podkreślił, że
kwota 12 100 zł to jest maksymalna pensja wójta, burmistrza gmin
w przedziale do 15 tys. mieszkańców. Analizując zarobki włodarzy gmin
naszego powiatu, pensja Burmistrza p. Jacka Tarnowskiego do chwili obecnej
była jedną z najniższych. To jest krzywdzące biorąc pod uwagę jego wielkie
zaangażowanie w pracy oraz osiągnięcia, gdzie stawiają naszą gminę na
pierwszym miejscu w powiecie i czołowym miejscu w województwie. Widzi ten
wysiłek i efekty pracy i uważa, że nawet maksymalna stawka nie jest
adekwatna do jego pracy. Pomimo wyrażonej opinii ponawia swój
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wcześniejszy wniosek, aby wynagrodzenie miesięczne burmistrza wynosiło
11 710 zł brutto.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski stwierdził, że jeśli
porównamy kondycję finansową innych gmin i zakres obowiązków wójtów
i naszego burmistrza, to skoro p.radni uważają, że Burmistrz Połańca
zasługuje na mniejsze wynagrodzenie niż inni wójtowie, to nie będzie już
zabierał głosu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zwrócił się do
wiceprzewodniczącego p. Z.Kwiatkowskiego, że przed chwilą powiedział, że
uważa, że 12 100 zł to nie jest wygórowana stawka dla p. Burmistrza, patrząc
na ogrom pracy, który wkłada oraz ilość realizowanych inwestycji. Uważa
jednak, że p. radni powinni zostawić mały margines i nie ma sensu
dokonywać porównań. Wyraził zdanie, że zgłoszona przez niego propozycja
jest dobra.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski stwierdził, że Rada
„chowa głowę w piasek”. Boi się, żeby ktoś nie zarzucił dlaczego burmistrz ma
maksymalną stawkę wynagrodzenia. Zauważył, że w innych gminach nie bano
się dać wójtom maksymalnych stawek.
Pan Józef Cichoń - radny stwierdził, że nikt się nie boi, przegłosowały to
przecież cztery komisje.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podtrzymał swoją prośbę, aby dać dobry
przykład i przyznać mu najniższą stawkę z tabeli przedstawionej p. radnym.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił o przegłosowanie
swojego wniosku i wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Stanisława
Lolo.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o
przegłosowanie
wniosku
wiceprzewodniczącego
p.
Zdzisława
Kwiatkowskiego tj. wynagrodzenia miesięcznego w kwocie brutto 12 100 zł.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Za
- 3 osoby
Przeciw
- 6 osób
Wstrzymało się - 5 osób.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie swojego wniosku tj. wynagrodzenia miesięcznego
w kwocie brutto 11 710 zł.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Za
- 12 osób
Przeciw
- 1 osoba
Wstrzymało się - 1 osoba.
Pan Krzysztof Woźniak - radny podkreślił, że p. Burmistrz zasługuje na
maksymalną kwotę, ale należy uszanować jego wole.
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W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław
Lolo
poprosił
o
przegłosowanie
projektu
uchwały
tj. wynagrodzenia miesięcznego w wysokości brutto 11 710 zł.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr IV/9/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
1 osoba.
Uchwała Nr IV/10/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

poprosił

Ad. 4.
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między
sesjami.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że w okresie między sesjami
oprócz obowiązków bezpośrednio wynikających z pełnionej funkcji:
reprezentował Radę w zebraniach wiejskich w Zdzieciach Starych
i w Rybitwach,
reprezentował Radę podczas zebrań w Połańcu: na osiedlu nr 1, na osiedlu
nr 2 oraz na osiedlu nr 3,
reprezentował Radę podczas uroczystości 50-lecia pożycja małżeńskiego,
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-

razem z radnymi brał udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości
oraz składał wieńce na grobach żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej,
reprezentował Radę podczas akademii z okazji Dnia Górnika w Siarkopolu,
brał udział w spotkaniu z pracownikami OPS,
reprezentował Radę podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez
LZS,
reprezentował Radę podczas uroczystości wręczenia nagród za zbiórkę
odpadów, która odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy,
reprezentował Radę podczas spotkania wigilijnego strażaków z terenu Miasta
i Gminy Połaniec,
uczestniczył w Jasełkach zorganizowanych przez WTZ w Połańcu oraz
w wieczerzy wigilijnej,
uczestniczył w spotkaniach wigilijnych w: ZPO w Ruszczy i w Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Połańcu,
brał udział w spotkaniu wigilijnym z podopiecznymi OPS,
brał udział w uroczystości podsumowującej ogromne przedsięwzięcie, jakim
była Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta
Połaniec.

Informacja na temat pracy Burmistrza w okresie między sesjami - w tym
informacja dotycząca realizacji inwestycji,
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że powie tylko o głównych
spotkaniach, pomijając te, w których uczestniczył razem z p. Przewodniczącym:
04.11.2010r. wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli ze szkoły podstawowej
i z gimnazjum,
spotkanie z Wojewodą p. Bożentyną Pałka-Koruba,
09.11.2010r. spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego p. Adamem
Jarubas,
24.11.2010r. konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu „Sanitacja rzeki
czarnej Staszowskiej …”,
25.11.2010r. spotkanie z sołtysami,
08.12.2010r. spotkanie z pracownikami OPS,
13.12.2010r. II Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
zakończenie projektu „Aktywizacja zawodowa …” realizowanego
przez OPS,
14.12.2010r. Walne zebranie członków LGD,
spotkanie ze strażakami z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
15.12.2010r. spotkanie z pracownikami WTZ,
21.12.2010r. spotkanie wigilijne ze sportowcami z MKS Czarni Połaniec,
23.12.2010r. spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przedstawił informację dotyczącą realizacji
inwestycji:
drogi i chodniki:
zakończono prace na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, wykonawca PRD
Staszów za kwotę 2 967 400 zł,
trwają prace przy budowie chodników i parkingów na terenie Miasta
Połaniec, wykonawca Z.R.B. M.Lipiński za kwotę 494 574 zł,
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zakończono remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na
terenie Miasta i Gminy Połaniec, wykonawca PGK Połaniec za kwotę
4 512 846 zł, dofinansowanie z zewnątrz 4 500 000 zł,
pozostałe inwestycje i remonty:
zakończono prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa Placu Uniwersału
Połanieckiego w ramach programu „Rewitalizacja centralnych obszarów
Miasta Połaniec”, wykonawca PPHU „AGRO-BAZA” Otałęż p.W.Misiak za
kwotę 4 794 104 zł, dofinansowanie z zewnątrz około 2 400 000 zł,
w 2011 roku będzie kontynuacja zadania „Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich”, wykonawca PPHU „AGRO-BAZA” Otałęż p.W.Misiak
za kwotę 1 495 219 zł,
zakończono prace na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec”, wykonawca „Adma”
Rytwiany p. M.Macias za kwotę 7 847 738 zł, dofinansowanie z zewnątrz
3 157 017 zł,
trwają prace na zadaniu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - Strefa A (Plac Targowy), wykonawca
M.Niziałek i PGK za kwotę 3 621 858 zł,
trwają prace na zadaniu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - Strefa B (tereny przy drodze do Kielc),
wykonawca PISiE „Insmont” E.Bąk za kwotę 4 095 298 zł,
trwa wykonawstwo PB pt. „Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej
dla terenu inwestycyjnego C na terenie Gminy Połaniec przeznaczonego w
planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny, wykonawca p.B.Wiśniewski za kwotę
468 419 zł.
Pan Burmistrz poinformował, że sprawy związane z projektami budowlanymi
prowadzone są na bieżąco; wartość inwestycji ogółem wynosi 27 344 043 zł,
dofinansowanie z zewnątrz 12 862 187 zł.
-

Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz. Jako Przewodnicząca Komisji brała udział w spotkaniu
z pracownikami OPS, w spotkaniu wigilijnym w Publicznym Gimnazjum w Połańcu.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz.
Poprosił członków komisji o sformułowanie wniosków do planu pracy komisji na 2011
rok.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami nie spotykała się. Poprosiła członków
komisji o sformułowanie wniosków do planu pracy komisji na 2011 rok.
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Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się jeden raz,
zaopiniowała wszystkie projekty uchwał będące w porządku obrad niniejszej sesji.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo
wpłynęły żadne interpelacje.

poinformował, że na dzisiejszej sesji nie

Ad. 6.
Dyskusja i wolne wnioski - brak.
Ad. 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo podziękował za udział w sesji, zamknął obrady i zaprosił na
uroczystą część sesji do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
w Połańcu i trwała od godz. 14:00 do godz. 15:50.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Cześć uroczysta sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo otworzył uroczystą
sesję Rady Miejskiej w Połańcu. W imieniu Rady Miejskiej oraz w imieniu
p. Burmistrza serdecznie przywitał:
- Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:
p. Krzysztofa Lipca,
p. Andrzeja Pałysa,
- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - p. Adama Jarubasa,
- Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - p. Izydora Grabowskiego,
- Starostę Powiatu Staszowskiego - p. Andrzeja Kruzla,
- Wicestarostę Powiatu Staszowskiego - p. Michała Skotnickiego
- Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - p. Mieczysława Wiącka,
- Wójta Gminy Borowa - p. Władysława Błażejewskiego,
- przedstawicieli duchowieństwa:
Księdza Witolda Dobrzańskiego
Księdza Jana Wamyja
Księdza Józefa Grabdę,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta
i Gminy Połaniec,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z Powiatu
Staszowskiego,
- dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli policji,
- przedstawicieli państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej,
- przedstawicieli ludzi sportu, działaczy ludowych zespołów sportowych, działaczy
klubów i sekcji sportowych, trenerów oraz sportowców,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,

15

- przedstawicieli Kombatantów Walk o Wolność Naszej Ojczyzny,
- kierowników i pracowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- samorządy uczniowskie i młodzież,
- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec,
- przedstawicieli mediów,
Przywitał również współgospodarzy uroczystości: radnych Rady Miejskiej w Połańcu,
p. Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec i p. Jarosława Kądzielę
- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz wszystkich gości przybyłych na
uroczystość.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo rozpoczynając swoje przemówienie
zaznaczył, że za nami Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu polskich rodzin to
najważniejszy czas w roku, czas przeznaczony nie tylko na odpoczynek, lecz także
na spotkania z najbliższymi, i na refleksje nad najistotniejszymi sprawami w życiu.
Cieszy się, że zgodnie z pięknym zwyczajem panującym w naszej gminie spotykamy
się dzisiaj na uroczystej sesji Rady Miejskiej, by w miłej atmosferze dokonać
podsumowania mijającego roku oraz wzajemnie złożyć sobie życzenia na następne
365 dni. Myśli, że obecny czas przełomu 2010 i 2011 roku jest najlepszą okazją do
przemyśleń, do odnowy umysłów i serc. Dla niego jest to okazja, by podsumować
miniony rok, opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy. Sądzi, że z zadowoleniem możemy
spojrzeć za siebie, na miniony rok, w którym wykonaliśmy wszystkie zadania, które
były zależne od naszej uczciwości i zaangażowania, a często też uporu
i determinacji. Podkreślił, że dobra i owocna współpraca z Urzędem Marszałkowskim
i Panem Marszałkiem, Urzędem Wojewódzkim i Panią Wojewodą, Urzędem
Starostwa i Panem Starostą, z Parlamentarzystami pozwoliła, że wspólnie
dokonaliśmy wielu dobrych przedsięwzięć dla naszego miasta, naszej gminy,
naszego regionu. Fakt, że może być tu dzisiaj mając zaszczyt reprezentować
ponownie Radę w kadencji 2010 - 2014 a obok niego jest wielu radnych z ubiegłej
kadencji, fakt, że gospodarzem pozostał na dalsze lata p. Jacek Tarnowski
świadczy, że społeczeństwo w pełni akceptuje kierunek ich działań i docenia ich
pracę. Zasygnalizował, że przedsięwzięcia dokonane w minionym roku oraz plany na
przyszły rok przedstawi Burmistrz p. Jacek Tarnowski w swoim wystąpieniu,
on pozwoli sobie przedstawić krótką informację z działalności gminy związaną
z realizacją budżetu.
Wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą około 88 mln zł. Najwięcej środków
przeznaczono na oświatę i wychowanie tj. ponad 18 mln zł. Niemniej ważną pozycję
w budżecie stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które wynosiły około 16 mln zł .
Dobiegający końca rok 2010 był dla inwestycji realizowanych przez samorząd
Połańca bardzo udany. Łączna wartość zakończonych oraz rozpoczętych, ale
jeszcze nie zakończonych zadań inwestycyjnych, wynosi około 23 mln zł. Daje to
kwotę około 1 884 zł na każdego mieszkańca gminy. Najważniejsze zadania, które
uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych to:
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP I, II i III
- Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec w ramach działania „Leader”
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- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Z takimi osiągnięciami optymistycznie można patrzeć w przyszłość, jednak
dotychczasowe sukcesy nie powinny sprawić, że spoczniemy na laurach, ale muszą
być dla nas dodatkowym bodźcem pomagającym przezwyciężać trudności jakie
staną na naszej drodze. Postarajmy się wykorzystać swoje doświadczenia, aby
w kolejnym roku tak zaplanować własne działania, by odnieść jak najwięcej
sukcesów, które będą dla nas źródłem radości i zasłużonej satysfakcji.
Ma nadzieje i mocno wierzy w to, że z udziałem Państwa tu obecnych jak również
przyjaciół stworzymy warunki by rozwijać i budować w naszej gminie przyszłość dla
nas i naszych dzieci.
Pan Przewodniczący złożył także serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku
2010 pracowali z oddaniem dla naszej gminy:
podziękował
za rady i pomoc Parlamentarzystom, Pani Wojewodzie
i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowi Województwa
Świętokrzyskiego i Zarządowi oraz pracownikom, Panu Staroście
i pracownikom Starostwa, Przewodniczącemu i Radzie Powiatu,
podziękował ludziom nauki i kultury: pracownikom oświaty, dyrektorom szkół
podstawowych i gimnazjów, dyrektorowi przedszkola za wszechstronną
edukację dzieci i młodzieży oraz tworzenie właściwego klimatu w swoich
placówkach,
wyraził uznanie i podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, OPS, PGK
Sp z o.o., CKiSz w Połańcu, Biblioteki Publicznej w Połańcu, WTZ w Połańcu.
podziękował wszystkim byłym radnym za aktywność i obecność w życiu
naszej wspólnoty,
podziękował duchowieństwu gminy za dobre słowo i wspaniałą współpracę
z samorządem,
podziękował przedstawicielom jednostek pomocniczych za dobrą realizację
przyjętych na siebie zadań,
podziękował przedsiębiorcom, którzy poprzez rozwój swoich zakładów tworzą
nowe miejsca pracy, a także sponsorują różne imprezy w gminie,
podziękował p. Burmistrzowi, p. Zastępcy Burmistrza, p. Sekretarzowi,
p. Skarbnik za pełną zaangażowania pracę i właściwy klimat pracy
i współpracy,
podziękował pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu za merytoryczne
i kompetentne przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i Rady.
podziękował działaczom i sportowcom, pocztom sztandarowym, harcerzom
i młodzieży, a szczególnie tej, która aktywnie uczestniczy w życiu miasta
i godnie reprezentuje nas na zewnątrz,
podziękował służbom mundurowym: straży, policji, strażakom ochotnikom
z naszej gminy za ich gotowość niesienia pomocy potrzebującym,
podziękował mieszkańcom naszej Miasta i Gminy za dobre słowa, wsparcie
i uznanie naszej dotychczasowej pracy.
Przypomniał, że w roku 2010 naszą gminę nawiedził olbrzymi kataklizm - powódź.
Z całego serca podziękował ludziom czynu i wielkiego serca, którzy nie zważając na
zagrożenie uczestniczyli w akcji powodziowej a późnej nieśli pomoc poszkodowanym
mieszkańcom gminy. Kończąc swoje wystąpienie złożył wszystkim serdeczne
życzenia, przede wszystkim pokoju w sercach - takiego, jakie przyniosło na świat
Dziecię Boże. Niech wśród nas będzie jeszcze więcej miłości, niech umacnia nas
klimat nadziei a wiara w drugiego człowieka codziennie dodaje sił. Niech ten Nowy
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2011 Rok przyniesie głębokie i radosne przeżycia, spełni zamierzenia zawodowe i da
wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Ad. 3.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powitał wszystkie osoby znajdujące się w sali.
Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest dla niego dniem szczególnym. Dzisiaj chciałby
w imieniu nie tylko swoim ale społeczeństwa Połańca podziękować ludziom dobrej
woli, przyjaciołom, tym którzy pomagali, aby rok 2010 był rokiem dobrym, by w roku
2010 działo się jak najmniej przykrych rzeczy, ażeby w roku 2010 jak najmniej osób
było w sytuacji trudnej. Nadmienił, że dzisiejszy dzień jest również okazją do
wspomnień co działo się w roku 2010, nie tylko w naszym mieście, gminie, powiecie
czy województwie, ale również przytoczyć kilka ważnych dat, o których mówiło się
w mediach i wśród znajomych. Początek roku: już 20 lutego wystąpiły powodzie
i lawiny błotne w Portugali, dziesiątki osób, rodzin straciło wszystko. 5 kwietnia
w Brazylii w wyniku powodzi i lawin błota zginęło ponad 200 osób, setki tysięcy
domów, zagród zostało zniszczonych. 10 kwietnia 2010r. jest datą szczególną na
świecie, jak również w Polsce dla Polaków. 10 kwietnia przed godz. 9:00 czasu
polskiego, w Rosji rozbił się samolot prezydencki z Orłem Białym na pokładzie. Nigdy
w historii świata nie zdarzyło się tak, żeby w jednym czasie, w jednym miejscu
zginęło tylu tak ważnych, najważniejszych osób dla kraju, dla narodu. Zginął śp. Lech
Kaczyński z małżonką, zginęli wspaniali Polacy którzy dla historii zrobiliby wszystko.
Dzisiaj każdy z nas zadaje sobie pytanie „dlaczego tak musiało być”. To pytanie jest
bez odpowiedzi. Kolejna data 12 maja 2010r. katastrofa lotnicza w Grecji - zginęły
103 osoby, 1 została ranna. 22 maja 2010 r. 160 osób zginęło w katastrofie Boeinga
w Indiach. 5 sierpnia 2010 r. słynna data dla całego świata, katastrofa górnicza
w Chile. Lipiec, sierpień to również zła data dla Rosji, olbrzymie pożary, spalone setki
tysięcy hektarów lasu, to również spalone domy, to również osoby, które straciły
wszystko. Teraz w Australii ponownie słyszymy o wielkiej powodzi. Pan Burmistrz
przypomniał, że powódź dla nas nie jest oczywiście niczym nie znanym. Dla nas
maj był miesiącem szczególnie złym. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że klęska powodzi
może być tak ogromna. Dotknęła całej południowej części Polski. Fala, która szła
z biegiem rzeki Wisły, niszczyła wszystko. Wiele zakątków naszego kraju, naszego
województwa, naszej gminy bardzo ucierpiało. Później przyszła druga fala. Równie
zdradziecka, równie wysoka i również dla wielu ludzi tragiczna. Podczas tych dni
nauczyliśmy się inaczej patrzeć na pewne sprawy. Te szczególne dni nauczyły nas
pokory. Pan Burmistrz podkreślił, że strażacy, żołnierze, policjanci, mieszkańcy,
księża, cały przekrój społeczny brał udział w akcji powodziowej. Pozwoliło to
zminimalizować skutki powodzi i cierpienie ludzkie. Sprawiło, że gwiazdka na te
święta dla wielu z nich była prawdziwą gwiazdką. Kolejne ważne wydarzenia: 20
czerwca br. wybory prezydenckie. I tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do II tury
przeszli Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński, aby w II turze wyłonić
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kolejny miesiąc - sierpień - w Bogatyni
kataklizm, którego nikt sobie
nawet nie wyobrażał a skutki były ogromne.
Wielokrotnie widzieliśmy na odległość zniszczone ulice, domy, płaczące osoby.
Niektórym nic nie zostało. Ale wiara w to, że są ludzie, którzy chcą im pomóc była
ogromna. Dzisiaj oglądając reportaże z tego miasta widzimy, że Ci ludzie faktycznie
nie poczuli się oszukani, zawiedzeni. Żyją bo wiedza, że ktoś im pomaga. Kolejna
data to 21 listopada br. - data wyborów samorządowych. Cała Polska wybierała
wójtów, burmistrzów prezydentów, radnych szczebli gminnych, powiatowych,
wojewódzkich. Demokracja dała nam możliwość, że mogliśmy głosować wybierając
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według nas osoby najlepsze. Podziękował wszystkim osobom, że chcą rozwijać
miasto, powiat, województwo i pogratulował, że czynnie brały udział w wyborach.
Pan Burmistrz złożył podziękowania:
Posłom a w szczególności p. Andrzejowi Pałys za olbrzymią pomoc
w zakresie pozyskania olbrzymiej ilości środków zewnętrznych około 3,5 mln
zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Miasta Połaniec”, p. Krzysztofowi Lipiec za wszelka pomoc, za
wsparcie udzielane przy każdym zadaniu, p. Mirosławowi Pawlak, dzięki
któremu gmina otrzymała wiele dotacji do samochodów bojowych: ciężkich,
średnich, lekkich,
Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z Warszawy
p. Rączka i p. Wiatr za przychylność i pomoc w każdym zakresie,
Marszałkowi p. Adamowi Jarubasowi za olbrzymią pomoc w każdym zakresie
a w szczególności za pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
17 mln zł na zadanie uzbrojenia terenów przemysłowych (wartość całego
zadania 28-29 mln zł), z budżetu gminy bez środków od Marszałka inwestycja
praktycznie nie do wykonania,
Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za pomoc, perfekcyjną obsługę
i wskazywanie drogi pozyskiwania środków zewnętrznych,
Pani Wojewodzie za przychylność i pomoc, zwłaszcza w czasie tegorocznej
powodzi; Pan Burmistrz podkreślił, że p. Wojewoda wielokrotnie w czasie
powodzi była na wałach i szybkie trafne decyzje podejmowane przez nią
bezpośrednio tam powodowały, że niektóre straty są mniejsze,
Pracownikom Urzędu Wojewódzkiego,
Panu Staroście poprzedniej kadencji a Staroście obecnemu złożył życzenia,
aby współpraca między urzędem a starostwem układała się tak jak
w poprzedniej kadencji,
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie i pracownikom, dzięki
których pomocy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w 2010 roku mogło
pracować około 500 osób w ramach grup interwencyjnych i robót publicznych,
Służbom mundurowym: Komendantowi PSP w Staszowie, Komendantowi
Policji w Staszowie, Komendantowi Komisariatu Policji w Połańcu,
Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP z terenu gminy Połaniec,
komendantom straży ochotniczych, prezesom straży ochotniczych, druhom
strażakom za olbrzymią pomoc w czasie powodzi i po powodzi; p. Burmistrz
podkreślił, że od tych służb można się uczyć jak postępować w trudnych
chwilach,
Prezesom i Dyrektorom Firm, dzięki którym gmina otrzymała specjalne
wyróżnienie (dyplom za 13 miejsce w kraju, a 1 w województwie jako gmina,
która najlepiej się rozwija i która zrównoważenie życia na wsi i w mieście
stawia najwyżej),
Dyrektorowi Elektrowni Połaniec p. M.Kobylarz; p. Burmistrz podkreślił, że
w Elektrowni w Połańcu w roku 2010 zapoczątkowano budowę nowego bloku
ekologicznego tzw. „Zielonego bloku”, największego na świecie,
Księżom Proboszczom za pomoc potrzebującym a zwłaszcza za pomoc
okazaną w czasie tegorocznej powodzi,
Sołtysom, którzy zawsze są tam, gdzie są potrzebni, od których dowiaduje się,
jakie są potrzeby danej miejscowości,
Dyrektorom placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
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Dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu p. S. Rogali za udzieloną pomoc
i udostępnienie sal lekcyjnych dla uczniów z zalanej szkoły w Ruszczy, dzięki
p. Dyrektorowi udało się, że rok szkolny w tej placówce nie musiał być
wydłużony,
Byłym Burmistrzom Miasta i Gminy Połaniec oraz byłym radnym,
Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. S.Lolo oraz całej Radzie,
Młodzieży, która będzie miała wręczane wyróżnienia za reprezentowanie
Miasta i Gminy Połaniec na zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego
a nawet i krajowego,
Trenerom
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu za dobrą współpracę,
Kierownikowi OPS w Połańcu oraz pracownikom za ciężką pracę w czasie
powodzi i po powodzi,
Kierownikowi WTZ oraz wychowankom, którzy też będą mieć wręczane
wyróżnienia, za to, że wielokrotnie stratują na różnych arenach pod szyldem
Połańca i promują jednostkę, która ich kształci i się nimi opiekuje,
Prezesowi i pracownikom PGK Sp. z o.o. w Połańcu, którzy pomagają
mieszkańcom gminy,
Kierownikowi
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
p. N.Dywanowi, za pomoc i wsparcie udzielane rolnikom,
Panu J.Marczewskiemu, który zajmuje się sportem od lat,
Panu Józefowi Korczakowi, który na uroczystych sesjach występuje mówiąc
o historii, nie tylko Połańca, ale o historii Narodu Polskiego,
Dyrektorom i pracownikom Biblioteki i CKiSz, dzięki którym możemy
przebywać w tym miejscu w tak miłej atmosferze,
Dyrektorowi RZGW p. Andrzejowi Kubicy za dobrą współpracę,
Panu Jarosławowi Kądzieli - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,
Panu Romanowi Mosio - Prezesowi Galerii Połanieckiej za zasponsorowanie
dzisiejszego poczęstunku,
Przyjaciołom zza dużej rzeki - Wójtowi Gminy Borowa i Przewodniczącemu
tejże gminy p. Mieczysławowi Wiącek u których często gości i od których wiele
się uczy; p. Burmistrz podkreślił, że dzisiaj nie ma mostu, ale myśli, że most,
który połączy województwa, już niedługo będzie.
Na zakończenie podziękowań p. Burmistrz podziękował wszystkim za okazaną
pomoc i wsparcie. Ponadto pogratulował radnym, którzy zostali wybrani do
reprezentowania społeczeństwa w Radzie Powiatu p. Jackowi Nowakowi,
p. Grzegorzowi Strzale i p. Andrzejowi Gad. Pogratulował także p. Izydorowi
Grabowskiemu, wyboru do Sejmiku Województwa oraz zapewnił go o swojej chęci
współpracy, aby Gmina Połaniec, Powiat Staszowski, Województwo Świętokrzyskie
wyglądało jeszcze lepiej niż obecnie. Następnie Pan Burmistrz przedstawił plany
inwestycyjne na najbliższą przyszłość:
tereny przemysłowe - I etap przy stacji BP - plac wielofunkcyjny, zostanie
zakończony w kwietniu następnego roku, obszar B o powierzchni 6,60 ha,
w pełni uzbrojony, również zostanie zakończony w kwietniu, obszar C
o powierzchni 46-47 ha, zostanie rozpoczęty w miesiącu kwiecień-maj; jest to
największe zadanie, które będzie trwało około 1 roku,
przebudowa dróg krajowych, przebudowano odcinek przez Połaniec, ale już
dzisiaj musimy się przygotować dokumentacyjnie i finansowo na okres
kolejnego programowania środków unijnych na lata 2014-2020, jeżeli

20

wykorzystamy ten moment tych kilku lat i przygotujemy wspólnie
dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę i będziemy mieć
przychylność Dyrekcji GDKiA w Kielcach to będziemy mogli to zadanie
wykonywać; p. Burmistrz podkreślił, że zna miasteczka, które po wybudowaniu
obwodnicy stały się martwe, dlatego musimy przyjąć koncepcję, żeby
obwodnica naszego miasta tyczyła tylko dużych samochodów a wszystkie
małe samochody były zachęcane do wjazdu do Połańca,
planujemy wykonać ciąg dalszy Rewitalizacji; Połaniec się zmienia i każdy to
widzi, ale to nie jest wszystko, przed nami spore zadania z zakresu
przebudowy całych obszarów miasta (miejsc, których się dzisiaj wstydzimy
i chcemy, żeby ich nie było); dlatego gmina złożyła wniosek na rewitalizację
części miasta i liczy na dużą pomoc p. Marszałka, że pieniądze, które byśmy
otrzymali pozwoliłyby nam pozbyć się zupełnie plam, o których nie chcemy
nawet wspominać w naszym mieście, w naszym regionie,
przygotowanie, adaptacja odpowiedniego obiektu dla osób starszych,
samotnych, schorowanych, żeby osoby te mogły się czuć bezpiecznie, mogły
czuć, że ktoś im chce pomóc,
kontynuacja zadań z roku 2010 z zakresu „Odnowa i Rozwój Wsi” czy
programu „LEADER”, wszystkie miejscowości bez wyjątku będą miały małe
kompleksy zabawowo-sportowe; p. Burmistrz podkreślił, że zrównoważenie
życia na wsi i w mieście jest priorytetem i tego chce dokonać.
Pan Burmistrz poinformował, że koniec roku 2010 to również koniec zadania
sanitacja. W roku 2009 zakończono I etap, a w roku 2010 będzie zakończony etap II.
Podkreślił, że Gmina Połaniec należy do gmin, gdzie wskaźnik jeśli chodzi
o kanalizacje mamy najwyższy w Polsce. Nadmienił, że przed nami jeszcze etap III,
około 100 gospodarstw, gdzie musimy przygotować nową dokumentacje jak również
wykonać działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, by wszyscy,
którzy chcą, mogli skorzystać z tej infrastruktury technicznej. Zasygnalizował, że
przed nami wiele innych dużych przedsięwzięć, liczy na olbrzymią pomoc i wsparcie
wspólnych projektów promujących nie tylko gminę, ale również region czy
województwo. Ma parę ciekawych pomysłów, które będzie chciał wspólnie
zrealizować z innymi gminami poprzez przyjaciół z Urzędu Marszałkowskiego. Ma
nadzieje, że uda się zmienić nie tylko Połaniec, ale również miejscowości wokół.
Ad. 4.
Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali:
Pan Andrzej Pałys - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powitał wszystkie
osoby znajdujące się w sali. Podkreślił, że jest dla niego wielką przyjemnością móc
uczestniczyć, po raz kolejny w tak uroczystej sesji. Odniósł się do wystąpienia
p. Burmistrza, które było przepełnione nie tylko troską o gminę, ale także
wspomnieniami i historią. Podkreślił, że dobrze, że p. Burmistrz wspomniał dzień 10
kwietnia br. - tragedię smoleńską, bo o tym trzeba pamiętać, gdyż tam zginął kwiat
polskiej nie tylko polityki, ale też i kultury, ludzie troszczący się o rozwój kraju.
Dobrze, że p. Burmistrz powiedział to w dużym spokoju, bo tak do tego trzeba
podchodzić. Wspomniał o wypowiedzi p. Burmistrza dotyczącej rozwoju Połańca,
jaki miał miejsce przez ostatnie cztery lata i podkreślił, że pod kierunkiem
p. Burmistrza Jacka Tarnowskiego będzie dalszy należny rozwój, bo sołtysi, radni
i Burmistrz swoją osobą gwarantują rozwój tej gminy. Podkreślił, że w tej sali jest
dwóch ludzi, którzy w podobny sposób zarządzają: Marszałek p. Adam Jarubas
i Burmistrz p. Jacek Tarnowski. Po pierwsze jest to efekt znamienity, bo Połaniec jest
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w czołówce województwa i kraju a dzięki zarządzaniu przez Marszałka Adama
Jarubasa, jest w czołówce krajowej ścisłej, rozliczeniowej. Drugą rzeczą, którą należy
podkreślić, to kultura z jaką wykonują ten trudny fach, jakim jest zarządzanie. Nie
tylko kultura osobista, ale kultura w ocenie i w docenianiu czyjegoś wkładu w tę
pracę. Jest mu niezmiernie przyjemnie, że znalazł się w tej grupie, którą potrafiono
docenić. Dziękuje za to. To jest pewnego rodzaju zobowiązanie. W dalszym
wystąpieniu Pan Poseł zaznaczył, że w Połańcu są plany stworzenia w gminie
wypoczynku rekreacyjnego. Połaniec ma tę szansę, że jest tu Elektrownia, wokół
tworzy się infrastruktura i rozwój, ale przecież nie dane jest to raz na zawsze i trzeba
widzieć rozwój gminy w wielu kierunkach. On zna po trosze te plany i już dzisiaj prosi
p. Marszałka i lobbuje na rzecz tej gminy w postaci zbiornika, czy planetarium. Są to
dwie rzeczy, które nadadzą inny trend całemu małemu regionowi województwa. Pan
Poseł wspomniał, że przy tego typu spotkaniach podsumowujących pracę, w tym
wypadku czteroletnią, kwoty, które wymieniał p. Burmistrz przynoszące rozwój, nie
należy przeliczać bezpośrednio na złotówki, ale na efekt uzyskany, co zostało z tych
środków postawione: po pierwsze uzbrojenie terenu, to jest danie możliwości rozwoju
oraz droga, o której tu mówiono i o którą wspólnie się troszczymy, da też inny rodzaj
rozwoju. Pan Poseł wspomniał, że jego wiedza samorządowa jest duża bo zaczynał
jako radny gminy, później był naczelnikiem, wójtem, radnym wojewódzkim.
Zaznaczył, że sołtys, radny, burmistrz, to są ludzie, którzy są najczęściej indagowani,
najczęściej jest stawiany przed nimi próg, wyzwania, prośby o pomoc, które czasami
się wydają dość trudne. Podkreślił, że jeśli wszyscy pracujący w służbie publicznej
mają dużo ludzi z problemami, to znaczy, że są potrzebni, że wzbudzają zaufanie, że
swoim postępowaniem dają tę odrobinę pomocy, a to znaczy, że mają wartość. Bo
ludzie zwracają się tylko do tych, do których mają zaufanie. Złożył wszystkim osobom
znajdującym się w sali życzenia wielu problemów z ludźmi, bo to oznacza wartość
człowieka oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 Roku.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Posłowi za wystąpienie.
Pan Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskie powitał wszystkie
osoby znajdujące się w sali. Podkreślił, że cieszy się, że może być w Połańcu
i razem z wszystkimi cieszyć się z dokonań roku 2010, którym to wspaniałym dziełem
Połaniec wpisuje się w Polskie przemiany. Zaznaczył, że Polska się zmienia,
pięknieje z dnia na dzień. To ważne, że do nas trafiają duże pieniądze, to ważne, że
gdzie dzisiaj okiem by nie sięgnąć, widać, że jest inaczej, ładniej, lepiej. Widać tam
ciężką pracę ludzi. I z całą pewnością tak jest, że Połaniec przoduje w tych
przemianach. Ale ważne są również sprawy dla ducha. Ważne jest to, aby Polska
była Polską. Jest przekonany co do tego, że tu z Połańca ten dobry przykład
w Polskę idzie. Jako Poseł Ziemi Świętokrzyskiej podziękował wszystkim za to
i poprosił o przyjęcie na Nowy 2011 Rok najlepszych życzeń, oby nie utracić ducha
wiary, oby te wszystkie działania, do których się przykładamy miały sens i żeby ten
sens był przede wszystkim artykułowany działaniem. Niech Połaniec dalej się
rozwija, bo to wszystko z pewnością dla dobra Rzeczypospolitej. Złożył wszystkim
życzenia wielkiej satysfakcji, spełnienia wszystkich marzeń i żeby rok 2011, który jest
przed nami był lepszy od trudnego 2010 roku. Serdecznie podziękował za pamięć
i zaproszenie Go na wspólne świętowanie i radowanie się wieloma osiągnięciami
miasta Połaniec.
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Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Posłowi za wystąpienie
i życzenia.
Ksiądz Witold Dobrzański - Proboszcz Parafii p.w. M.B.W.W w Połańcu powitał
wszystkie osoby znajdujące się w sali. Zasygnalizował, że padło tutaj stwierdzenie
i powiedzenie, które często używamy, że Połaniec piękniej i rozbudowywuje się dla
dobra ziemi połanieckiej, powiatu staszowskiego i naszej Ojczyzny Polski. Zatem
w imieniu księży z parafii połaniecko-ruszczańskiej chce podziękować za te
wszystkie osiągnięcia Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu Rady, całej
Radzie, wszystkim pracownikom urzędu i życzyć wielu Bożych darów dla wszystkich.
Niech niebo otwiera się z Bożym błogosławieństwem świętego Maksymiliana, bo
rozpoczął się rok maksymiliański i będzie trwał do 14 sierpnia, a Św. Maksymilian
jest drugim patronem Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Dlatego życzy
darów i opieki Bożej, Maryjnej, opieki św. Marcina i św. Stanisława Biskupa. A na
Nowy Rok 2011 z wielkimi jeszcze siłami z pomocą Bożą, dla całej społeczności
połanieckiej, dla całego powiatu, województwa świętokrzyskiego złożył życzenia
odwagi, męstwa, zdecydowania i wszystkiego najlepszego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Księdzu Proboszczowi za
wystąpienie i życzenia.
Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego powitał
wszystkie osoby znajdujące się w sali. Wspomniał, że czas świąteczno-noworoczny
to czas kiedy składamy sobie życzenia, kiedy łamiemy się opłatkiem, jesteśmy dla
siebie nadzwyczaj życzliwi i życzymy sobie, żeby ten czas przenosił się na cały rok.
Bardzo spodobało mu się określenie, które usłyszał parę dni temu, że właśnie
dzielenie się chlebem, jest potwierdzaniem wspólnoty ludzi, którzy chcą coś robić
razem, przy całej różnorodności poglądów, które wyznają. Podkreślił, że tę
społeczność, tę małą Ojczyznę, którą poznał dość dobrze przy okazji spotkań na
ziemi połanieckiej, jednoczy chęć wspólnego działania, realizacji wielu projektów
o których mówił p. Burmistrz. W imieniu własnym, jak również swojego kolegi
z sejmiku radnego p. Izydora Grabowskiego złożył najlepsze życzenia członkom
wspólnoty połanieckiej, żeby te wszystkie projekty, o których mówił p. Burmistrz
mogły się ziścić. Ze swej strony i radnego p. Izydora Grabowskiego zadeklarował
wsparcie. W szczególny sposób podziękował Burmistrzowi p. Jackowi
Tarnowskiemu, że sam zechciał wystartować do sejmiku, odniósł bardzo duży
sukces i zdobył dużo głosów, przez co stał się współudziałowcem jego osobistego
sukcesu. Dlatego on w sposób szczególny czuję się dzisiaj odpowiedzialny za tę
gminę i będzie wspierał te wszystkie projekty. Pan Marszałek na ręce p. Burmistrza
przekazał lampionik samorządu województwa, który można zapalić, by symbolizował
zgodę, bo tam gdzie jest zgoda tam różne projekty i marzenia mogą się spełniać.
Złożył wszystkim życzenia wszystkiego dobrego.
Pan Przewodniczący
wystąpienie i życzenia.

Stanisław

Lolo

podziękował

Panu

Marszałkowi

za

Pan Andrzej Kruzel - Starosta Powiatu Staszowskiego powitał wszystkie osoby
znajdujące się w sali. Zaznaczył, że okres świąt, okres przełomu roku 2010/2011 jest
szczególny. Były wybory, są nowe władze samorządowe. W sali padły słowa, że
Święta
Bożego Narodzenia, święta noworoczne jednoczą. Myśli, że jako
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samorządowcy powiatu staszowskiego, stanowimy taką wspólnotę, jedną rodzinę.
Serdecznie podziękował p. Przewodniczącemu i Burmistrzowi p. Jackowi
Tarnowskiemu za okres miniony czterech lat. Podziękował także p. Marszałkowi,
jednocześnie gratulując mu, że ponownie został szefem w województwie. Podkreślił,
że wspierał p. Marszałka w tych wyborach, starając się organizacyjnie wspomóc
formację z której startował po to, aby była kontynuacja dobrych rzeczy
w województwie. W imieniu władz powiatu, zarządu podziękował za wszelkie dobro,
które spływało od zarządu województwa. Przypomniał, że z tego miejsca padły
deklaracje, że w tej nadchodzącej kadencji wsparcie będzie również udzielane, na
co liczy i jest pewien, że słowa stąd powiedziane będą dotrzymane. Podkreślił, że
nigdy nie zdarzyło się, żeby słowa, które padły z ust p. Marszałka i jego
współpracowników nie były zrealizowane w rzeczywistości z korzyścią dla
środowiska, które przyszło nam reprezentować w władzach lokalnych. Wyraził
nadzieje, że zbliżający się rok 2011 będzie rokiem, kiedy spełnią się marzenia
i nadzieje, nie tylko tu w strukturach władz samorządowych, sięgając województwa,
powiatu i gminy, ale w każdych środowiskach i w rodzinach. Złożył wszystkim
życzenia, aby w tym nadchodzącym roku, wszystkie rzeczy, które tworzą się
w umysłach ludzi chcących zmieniać trudną rzeczywistość, się spełniły. Podkreślił, że
wspólnie możemy wiele. Będąc wielokrotnie na sesji, słyszał, że Połaniec robi
wszystko, aby utrzymać tutaj młodych ludzi. Powiat w miarę swoich możliwości stara
się wspierać lokalne władze, które są bezpośrednio odpowiedzialne, za to prozaiczne
życie w rodzinach, w środowiskach, aby dla tego młodego pokolenia stworzyć
odpowiednie warunki. Wyraził zdanie, że cieszy się, że w gronie osób zasiadających
w sejmiku jest reprezentant z naszego środowiska p. Izydor Grabowski, wieloletni
Dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej. Człowiek, który oddał swoje życie, swój
intelekt na rozwój bazy oświatowej, na kształcenie młodego pokolenia. Na wielu
spotkaniach z ludźmi dojrzałymi, dorosłymi padały słowa, to jest mój profesor, to jest
mój nauczyciel. Większość osób kończyła pod jego dyrekcją szkołę, wchodząc
w dorosłe życie. Myśli, że będzie dobrym ambasadorem naszych spraw w sejmiku.
Jeszcze raz złożył życzenia owocnej pracy w Radzie, dobrej współpracy na
szczeblach samorządowych a w domach, żeby zapanowała miłość i pokój, żeby się
spełniły wszystkie marzenia i nadzieje. Pan Starosta podziękował także za
zaproszenie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Staroście za wystąpienie
i życzenia.
Pan Władysław Błażejewski - Wójt Gminy Borowa powitał wszystkie osoby
znajdujące się w sali. Nadmienił, że jak przyjeżdża co roku na uroczystą sesję
z Przewodniczącym Rady p. Mieczysławem, mają tremę. Ale jak tu nie mieć tremy,
kiedy słyszy się w jednej chwili o tylu wspaniałych sukcesach, wspaniałych
osiągnięciach, wspaniałym rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Podkreślił, że nie tylko
są stremowani, ale również zazdroszczą tego. Zazdroszczą, ale w sensie
pozytywnym. Cieszą się bardzo, że mają wspaniałych sąsiadów, wspaniałych ludzi,
którzy potrafią rozwijać swój region, rozwijać swoje miasto, cieszyć się wspaniałymi
sukcesami. Odniósł się do słów p. Burmistrza, który powiedział, że jak przyjeżdża do
Borowej, to się uczy od nich. Stwierdził, że to nieprawda, bo to oni wywożą z Połańca
piękne wartości, piękny przykład i podążają za tym. Wartości, które ich wzbogacają
po wizycie w mieście Połaniec przenoszą na swoje podwórko, przenoszą do powiatu
mieleckiego, przenoszą do województwa podkarpackiego. Pogratulował
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p. Przewodniczącemu, wszystkim radnym Rady Miejskiej w Połańcu, wszystkim
samorządowcom, p. Marszałkowi wygranych wyborów a p. Burmistrzowi osiągnięcia
tak wspaniałego sukcesu. To, że wygrali w wyborach to znaczy, że wygrał Połaniec.
Za to co zrobili w ostatnich czterech latach mieszkańcy miasta, mieszkańcy gminy
podziękowali im w piękny sposób. Jest to podziękowanie, ale i jednocześnie
zobowiązanie. Mieszkańcy, wyborcy krzyczą „dziękujemy za wszystko, ale róbcie tak
dalej”. Niech Połaniec pięknieje, niech Połaniec się bogaci a jego mieszkańcom niech
żyje się coraz lepiej. Pan Wójt wspomniał, że dążymy wspólnie do połączenia
regionów i budowy już prawie legendarnego mostu. W ciągu ostatnich czterech lat,
byliśmy na różnych etapach tej budowy, raz bliżej, raz dalej, ale wydaje się, że tak
blisko, jak teraz jesteśmy, to jeszcze nigdy żeśmy nie byli. Ma nadzieje, że za 3 lata
będziemy mogli przyjeżdżać, odwiedzać się wzajemnie po pięknym moście, który
będzie poza wszelkimi zagrożeniami powodziowymi, który będzie służył niezależnie
od tego, jaki w Wiśle będzie poziom wody. Na Nowy 2011 Rok Pan Wójt złożył
wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i tego, aby nie przynosił
nam już takich problemów jakie wspólnie było nam dane przeżywać w tym roku.
Chciałby, aby w swojej pracy zarówno po lewej jak i po prawej stronie Wisły mogli
poświęcić się tylko i wyłącznie rozwojowi miast, rozwojowi gmin, zdobywaniu
środków do ich rozwoju a nie walką o środki na pomoc tym, którzy w wyniku
katastrof, tej pomocy potrzebują.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie
i życzenia.
Ad. 5.
Wyróżnienia otrzymali:
Drużyna piłkarska Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu.
Pani Bogumiła Pasek - Kierownik WTZ w Połańcu podziękowała za wyróżnienie.
Podkreśliła, że teraz jej podopieczni będą bardzo dobrze grali w piłkę nożną, na
pewno będą zdobywali dużo nagród i będą przyjeżdżali do Połańca z pucharami.
Będą promować miasto, gminę i oczywiście powiat.
MKS CZARNI POŁANIEC
Piłka nożna:
Jońca Adrian
Golba Kamil
Materkowski Michał
Drzazga Adrian
Mikoda Rafał
Kamiński Piotr
Cecot Paweł
Gębalski Adrian
Sobierajski Mateusz
Cecot Jacek
Kalina Konrad
Pławski Grzegorz
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Zapasy:
Skotnicka Olga
Szymański Piotr
Machniak Dominik
Czegus Karol
Przybycińska Julia
Kowenia Aleksandra
Kowenia Kinga
Durma Weronika
Żak Piotr
Pawlik Kacper
Barabasz Sebastian
Szkolak Anna
Górska Izabela
Szkolak Kinga
Mikina Filip
Łowicki Filip
Szymański Wiktor
Skrobacz Wiktor
Wiśniewski Ernest
Skotnicka Izabela
Piłka siatkowa:
Lampart Patryk
Bąk Igor
Brzeski Mateusz
Dziuba Dawid
Filipowicz Jarosław
Fudalewski Jakub
Kaczmarczyk Michał
Kwiatkowski Mariusz
Leśniewski Bartosz
Machowski Wojciech
Materkowski Michał
Ptak Marcin
Stachura Maciej
Bączek Kamil
Dyl Wojciech
Golonka Jakub
Sobolewski Tomasz
Siuda Adam
Błaszczyk Damian
Kalina Kacper
Kępiński Mariusz
Kamil Guzik
Tenis stołowy:
Wereszczak Damian
Wojdan Weronika
Jaguś Paweł
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Kazberuk Gabriela
UKS OLIMPEK POŁANIEC:
Bilard:
Aneta Grzyb
Domagała Monika
Siekierska Roksana
Lekkoatletyka:
Wojtacha Karol
Witek Grzegorz
UKS ŻACZEK POŁANIEC:
Gad Mateusz
Siuda Mateusz
Szydłowski Sebastian
Pasternak Krystian
Krokosz Bartłomiej
Głowniak Magdalena
Jońca Adrian
Barabasz Mateusz
Switek Paweł
Kwiatkowski Jakub
Mazur Daniel
Pluta Anna
Machnicki Sebastian
LKS DELFIN POLANIEC:
Kutz Mateusz
Czwartosz Mateusz
Gad Anna
Szweda Tomasz
Zając Wojciech
Chudzik Jakub
Kutz Łukasz
Kępiński Adrian
Nowak Konrad
KS RUSZCZA:
Alfred Urban
Gawrońska Patrycja
Piłka siatkowa dziewcząt:
Okoń Aleksandra
Krempa Karolina
Żyła Katarzyna
Pytka Kinga
Mazur Weronika
Lorens Aleksandra
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Bilard:
Augustowski Hubert
Młodzież z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo podziękował za
udział w sesji, zamknął uroczystą sesję Rady Miejskiej w Połańcu oraz zaprosił na
poczęstunek do sali kawiarnianej.
Uroczysta część sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i trwała od godz. 16:00 do godz. 19:40.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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