Protokół Nr LIII/10 - projekt
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 27 maja 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 Jarosław Kądziela
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
4. Pan Mieczysław Machulak
- Sekretarz Gminy Połaniec.
5. Pani Małgorzata Żugaj
- Skarbnik Gminy Połaniec.
6. Pani Monika Sass -Wołczyńska
- Radca Prawny.
Stan radnych - 15, uczestniczących w sesji - 14.
Radny nieobecny usprawiedliwiony: p. Zdzisław Kwiatkowski.
II. Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok,
2/ zaciągnięcia kredytu (zgodnie z uchwalonym budżetem przez Radę
Miejską w Połańcu na 2010 rok),
3/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec
Powiatowi Staszowskiemu,
4/ przyjęcia w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
położonych w obrębach geodezyjnych: Ruszcza, Rybitwy i Maśnik, gm.
Połaniec oraz położonej w obrębie geodezyjnym Strużki, gm. Osiek, na
okres 10 lat,
5/ ustanowienia służebności gruntowej na działce numer 5777/3 położonej
w Połańcu,
6/ zmiany uchwały Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia
2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy
Połaniec na grunty stanowiące własność p. Janiny Ćwik.
3. Wyrażenie opinii w sprawie I etapu studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Czarnej Staszowskiej od zapory w Chańczy, w zakresie obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią.
4. Zakończenie obrad.
III. Przebieg obrad:
Ad. 1.
Obradom LIII sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Poinformował, że nadzwyczajna sesja
została zwołana na wniosek Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym. Powitał radnych oraz wszystkich
zaproszonych gości. Nawiązał do sytuacji jaka panuje na terenie Miasta i Gminy
Połaniec. Poinformował, że sesja jest nadzwyczajna, bo nadzwyczajne są trwające
właśnie dni. Podkreślił, że pomimo ogromnego wysiłku i heroizmu służb, które
ratowały naszą gminę, nie udało się w pewnych punktach obronić wałów i gminę
dotknęła klęska powodzi. Skierował do poszkodowanych słowa otuchy
i solidarności. Wyraził słowa współczucia dla radnych poszkodowanych w powodzi.
W imieniu własnym oraz Rady Miejskiej serdecznie podziękował wszystkim, którzy
uczestniczyli w akcji ratunkowej i wszystkim, którzy w tych trudnych dniach byli

zaangażowani i służyli pomocą. Szczególne słowa podziękowania skierował do
Sztabu, który pracował na okrągło i dowodził akcją, do miejscowych i przybyłych na
ratunek służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji i Wojska. Słowa podziękowania
skierował także w stronę służb medycznych, duchowieństwa i pracowników urzędu.
Szczególnie podziękował Burmistrzowi p. Jackowi Tarnowskiemu za jego postawę.
Nadmienił, że kiedy służby ze sztabu zrezygnowały z obrony lewobrzeżnej części
Połańca, ponieważ wydawało im się, że Łęg jest nie do obronienia, determinacja
i charyzma Burmistrza sprawiła, że mieszkańcy zaangażowali się w akcję ratunkową,
pomogli i obronili swoje domy. Dół Połańca został uratowany. Okazało się, że
p. Burmistrz jest dobrym gospodarzem w czasie spokoju jak również
w czasie ekstremalnych warunków. Jeszcze raz podziękował wszystkim osobom
zaangażowanym w akcję ratowniczą i niosącym pomoc poszkodowanym.
Pan Edward Nalepa - sołtys wsi Łęg w imieniu mieszkańców wsi na ręce
p. Burmistrza złożył wiązankę kwiatów jako symbol podziękowania za okazaną
w czasie powodzi pomoc. Słowa podziękowania skierował także do straży, wojska
oraz wszystkich osób, którzy ich wspierali.
Mieszkanka wsi Łęg również podziękowała p. Burmistrzowi za pomoc i za
narażanie własnego życia. Słowa podziękowania skierowała także do
Wiceprzewodniczącego p. A. Wawrzyńca. Podkreśliła, że w każdej minucie dnia
i nocy można było liczyć na ich pomoc.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podkreślił, że bardzo miło mu słyszeć te słowa, ale
te kwiaty są skierowane do wszystkich, do całego sztabu ludzi, którzy okazali się
niezastąpieni. Przykre jest to, że nie udało się uratować wszystkich odcinków wału,
ale praca, jaką włożono w ich ratowanie, była olbrzymia. Setki osób z narażeniem
życia walczyły z żywiołem. Schodzili ze swych posterunków, kiedy już faktycznie było
bardzo źle. Podziękował wszystkim służbom biorącym udział w akcji, bo zrobiły
wszystko, co można było zrobić. Słowa podziękowania skierował do Komendanta
Miejsko-Gminnego OSP p. M. Ścisłowskiego, który koordynował akcją, do
pracowników urzędu i jednostek, do pracowników grupy interwencyjnej
i p. S.Drzazgi. Podkreślił, że do obrony przed kataklizmem było za dużo odcinków,
z każdej strony dookoła była woda, niemniej dzięki olbrzymiej ilości ludzi, nowemu
sprzętowi i współpracy udało ograniczyć się straty np. uratować przed zalaniem
kościół Św. Marcina.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo odczytał podziękowania jakie złożył
p. A.Wawrzyniec w imieniu Samorządu Osiedla Nr 3 w Połańcu dla wszystkich
mieszkańców Gminy Połaniec, straży, policji, wojska oraz władz miasta
zaangażowanych w różnorodną i pełną poświęceń pomoc przy obronie wałów na
rzece Czarnej oraz Wiśle.
Pan Józef Cichoń - radny podkreślił, że powódź szczególnie dotknęła rejon
Maśnika i Ruszczy Kępy. Poprosił o zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób
poszkodowanych. Podziękował także p. Burmistrzowi oraz p. M. Ścisłowskiemu za
wspaniałą akcję.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że pomoc psychologa będzie
zapewniona.
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Pan Józef Cichoń - radny wyraził zdanie, że powódź w 1997 roku, była po zbiorze
truskawek, ludzie mieli środki do życia a w tej chwili zostali bez żadnych środków
i pomoc będzie im bardzo potrzebna.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził słowa uznania dla
wszystkich osób biorących udział w akcji powodziowej i służących pomocą.
Podkreślił, że każdy mieszkaniec miał przed sobą wizję zagrożenia, więc
zaangażowanie i współpraca były wielkie. Lewobrzeżna część miasta Połańca
współpracowała z Łęgiem. Zdawano sobie sprawę, że jeżeli w którymś miejscu wał
puści, to poszkodowani będą wszyscy. Koordynacja przedsięwzięć była dobra. Do
akcji przyłączał się każdy, kto mógł, przychodziły całe rodziny. Słowa podziękowania
skierował do strażaków, wojska, radnych, pracowników urzędu. Podkreślił, że
Burmistrz jest człowiekiem oddanym, był na każdym posterunku i wszyscy to
widzieli. Słowa współczucia skierował do radnego p. J. Cichonia, który został
poszkodowany przez powódź. Zaapelował do wszystkich o wzajemną życzliwość
i pomoc w tym trudnym okresie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo 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 ktoś zgłasza do niego uwagi.
Pan Edward Bobiński - radny zapytał, czy w ramach porządku obrad może złożyć
wniosek, czy musi prosić o jego zmianę.
Pani Monika Sass - Wołczyńska - Radca Prawny wyjaśniła, że jest to kwestia
decyzji Rady. Jeśli Rada chce wprowadzać dodatkowy punkt do porządku obrad, to
należałoby go zmienić. Podkreśliła, że trudno jej się odnieść do tak postawionego
pytania, gdyż informacja, którą podaje radny p. E. Bobiński jest dosyć lakoniczna.
Pan Edward Bobiński - radny podkreślił, że jest ona wystarczająca, bo p. radni
mają „usta zamknięte na sam koniec obrad”.
Pani Monika Sass - Wołczyńska - Radca Prawny dodała, że jeśli Rada chce
wprowadzić dodatkowy punkt, to należałoby zmienić porządek obrad, ale z uwagi na
tryb nadzwyczajny wymagane jest zgoda wnioskodawcy.
Pan Edward Bobiński - radny poinformował, że chciałby złożyć wniosek.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o podanie treści wniosku.
Pan Edward Bobiński - radny odparł, że jeśli go złoży to będzie poza porządkiem
a on chce żeby był przedyskutowany, ewentualnie głosowany. Jest on związany
z powodzią.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski jako wnioskodawca poprosił o podanie treści
wniosku.
Pan Edward Bobiński - radny wyjaśnił, że chce wprowadzić punkt odnośnie krótkiej
dyskusji na temat części gminy między Kanałem Strumień a Wisłą.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zgodę na zmianę porządku obrad
i wprowadzenie dodatkowego punktu „Sprawy różne”.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z dodaniem pkt. 4-Sprawy różne.
Głosowanie:
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Za - 14 osób (jednogłośnie).
Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty.
Ad. 2.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
1) 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.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że obecnie nie ma jeszcze
wskazanych wydatków na remont szkoły w Ruszczy. Myśli, że większość
środków pokryje ubezpieczyciel, ale gdyby okazało się, że gmina będzie znać
rozmiar szkód i będzie mogła podpisać umowę z wykonawcą na remont, to
będą musiały być zabezpieczone środki w budżecie. Wówczas może okazać
się, że zaistnieje potrzeba zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej.
Pan Janusz Bugaj - radny zapytał, kto jest ubezpieczycielem.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że PZU.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LIII/306/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj –
Skarbnik Gminy Połaniec.
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Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Janusz Bugaj - radny zapytał, w jakim banku i na jakich warunkach
będzie zaciągnięty kredyt.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że będzie
ogłoszony przetarg.
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
- 11 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
1 osoba
Wstrzymało się od głosu
2 osoby.
Uchwała Nr LIII/307/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto
i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj –
Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili 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 LIII/308/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w użyczenie na rzecz Gminy
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Połaniec nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Ruszcza,
Rybitwy i Maśnik, gm. Połaniec oraz położonej w obrębie geodezyjnym Strużki,
gm. Osiek, na okres 10 lat.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, jak wykorzystana zostanie szkoła
w Tursku i jakie działania mają być tam podjęte.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że zostanie zburzona, bo
znajduje się w fatalnym stanie.
Pan Józef Cichoń- radny stwierdził, że tam jest idealne miejsce na to, o czym
na wcześniejszej sesji wspominał p. E. Bobiński (dom spokojnej starości).
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 LIII/309/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
numer 5777/3 położonej w Połańcu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, dlaczego zainteresowani nie mogą
wykorzystać w ww. celach swojej działki.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego wyjaśniła,
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że pierwszą od drogi publicznej jest działka nr 5777/2, w głębi jest działka
nr 5777/3 i następnie działka nr 5777/4. Państwo M.M. Łodkowscy, aby dojść
do działki nr 5777/4 muszą przejść przez działkę 5777/3, która jest własnością
gminy i przeznaczona jest pod drogę. Niemniej tej drogi jeszcze nie ma
i p. M.M. Łodkowscy obawiają się, żeby się coś nie zmieniło.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LIII/310/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/303/10 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność
p. Janiny Ćwik.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Leonarda Stramowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, dlaczego p. Ćwik zmieniła zdanie.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
odpowiedziała, że ww. stwierdziła, że nie są jej potrzebne pieniądze, a woli
grunt.
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, ile p. Ćwik dopłaci gminie.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
odpowiedziała, że to gmina będzie musiała dopłacić p. Ćwik, gdyż 1,92 ha jest
to grunt rolny a 1,82 ha - inwestycyjny.
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
- 10 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 4 osoby.
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Uchwała Nr LIII/311/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 3.
Wyrażenie opinii w sprawie I etapu studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Czarnej Staszowskiej od zapory w Chańczy, w zakresie obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że nie wie, czy opracowanie to jest
spójne z koncepcją, która została wcześniej przyjęta na regulacje wzmocnienia rzeki
Czarnej od Chańczy do ujścia. Gdyby się okazało, że nie jest i opinia Rady jest
wymagana negatywna, to wtedy będzie zwoływana sesja nadzwyczajna. Dziś punkt
ten pozostawiony zostanie bez głosowania, ponieważ brak opinii jest opinią
pozytywną.
Ad. 4.
Pan Edward Bobiński - radny poinformował, że w związku z powodzią, nasunęły
mu się różne obserwacje. Przy czym chce, żeby dany wniosek, był jego autorstwa
i żeby mu go nikt nie podebrał. Analizował bieg Wisły na odcinku od Krakowa aż po
Sandomierz. Nie ma na tym odcinku takiego przypadku, żeby na odległości 6 km były
wielkie obwałowania jednego maleńkiego strumyczka i rzeki Czarnej ze Wschodnią.
Taki przypadek jest u nas. Myśli tutaj o Kanale Strumień. Uważa, że coś trzeba z tym
zrobić i to nie powinno być kolejne budowanie coraz wyższych wałów na Strumieniu,
który w 95 % swojego biegu jest strugą. Między widłami rzeki Czarnej i Strumienia
na terenie 4 powiatów, jest zagrożonych około 21-22 miejscowości, które przy każdej
powodzi są zalewane poprzez uszkodzenie jakiegokolwiek odcinka wału, czy to na
Wiśle, czy to na Strumieniu. Teraz mamy przykład, że wały Wiślane wytrzymały, to
przerwało na Strumieniu. Zalało 2 miejscowości u nas, bardzo dużo miejscowości
w górę rzeki i trzeba obecnie niszczyć wał, żeby spuścić wodę. Nie da się
wybudować przepompowni, bo jest taka duża ilość wody, że ona się nie sprawdzi.
Podkreślił, że trzeba, wykorzystując ten gorący czas, zrobić wszystko, żeby Kanał
Strumień zlikwidować bądź skierować, bo on jest w pewnym miejscu oddalony 6 km
od rzeki Wschodniej. Złożył wniosek, żeby ten temat dać pod rozwagę fachowcom.
Podkreślił, że nie ma sensu dla takiej strugi budować kolejnych wałów na długości 40
km. To jest nielogiczne.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo skierował pytanie do radnego
p. E. Bobińskiego, w którym miejscu proponuje przesunąć bieg kanału.
Pan Edward Bobiński - radny odparł, że nie wie, ponieważ się na tym nie zna.
Poprosił, aby jego wniosek zapisać, bo chciałby, żeby ktoś, kto się na tym zna, go
przeanalizował.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podsumował, że propozycja
radnego E. Bobińskiego jest daleko idąca. Dodał, że istnieje projekt, by w miejscu
gdzie 13 lat temu przekopano wał była trzystopniowa śluza.
Pan Edward Bobiński - radny wtrącił, że chodzi mu o to, żeby nie było wałów.
Pan Jozef Cichoń - radny stwierdził, że trzeba spróbować coś z tym zrobić.
Niekoniecznie przyjąć tę koncepcję, może poszukać jeszcze innego rozwiązania.
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Pan Edward Bobiński - radny podkreślił, że przedstawiona propozycja jest jego
pomysłem. Siedział w domu nad mapami i myślał o tym, że to jest nielogiczne, żeby
jedna mała rzeczka i strumień, a przede wszystkim strumień łączył się tak
ogromnymi wałami z Wisłą i zamykał w swoich podwojach kilka tysięcy hektarów
gęsto zlokalizowanej części.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec stwierdził, że p.radni nie mają
wystarczającej wiedzy w tym zakresie i sprawę należałoby przekazać odpowiednim
instytucjom.
Pani Władysława Berycz - radna stwierdziła, że można złożyć petycje w imieniu
mieszkańców, więcej nic.
Pan Edward Bobiński - radny stwierdził, że p. Burmistrz może zgłosić ten temat
jako propozycję radnego bądź radnych.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec stwierdził, że pomysł jest
dość ryzykowany i od razu będzie oprotestowany przez grupę ekologów. Podkreślił,
że na terenie gminy terenów budowlanych jest bardzo dużo, w samym Połańcu są
tereny wyżej położone, gdzie woda nigdy nie będzie zagrożeniem. Natomiast w
momencie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego gmina chce
potencjalnego obywatela za wszelką cenę uszczęśliwić i daje mu zgodę na budowę
na terenach zalewowych. Takich przypadków w ostatnich kilku latach w Ruszczy
i w Rybitwach było kilkanaście a nawet kilkadziesiąt. Skutek tego jest taki, że tracą
ludzie, Skarb Państwa, budżet Państwa i gmina. Przypomniał, że Ruszcza Kępa, to
jest dzisiaj wioska, kiedyś położona na gruntach majątku Ruszcza. Tam w 1944 roku
poza budynkami gospodarczymi nic nie było, kilka domów było tylko w Maśniku.
Należy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli w 1997r. była woda o określonej rzędnej,
w tym roku była woda 60-80 cm wyższa, to co może być za kilka lat? Na pewno
każdy słyszał jaka była być może przyczyna powodzi w Polsce. Mianowicie wybuch
wulkanu, kondensacje wodne, prosty związek przyczynowo skutkowy. Te zjawiska
się będą nasilać i coraz bardziej nas zadziwiać. W gronie Rady Ministrów jest
koncepcja, żeby zaprzestać odbudowy budynków na terenach powodziowych a ludzi
przenieść na inne tereny na koszt Państwa.
Pan Edward Bobiński - radny podkreślił, że p. Sekretarz mówi o rzeczach bardzo
istotnych, aczkolwiek niepraktycznych. Nie wie czy gminę będzie stać na to, żeby
zablokować inwestycje w tym terenie, a gdyby nawet, to podejrzewa, że 2-3
pokolenia będą jeszcze gospodarować i zamieszkiwać w terenie obecnie zalewowym
tj. w Ruszczy, Ruszczy Kępie, Maśniku, części Turska Małego, Rybitwach, Łęgu,
Zawadzie, Osiedlu „Północ” w Połańcu. Jedną z koncepcji, żeby tych ludzi uwolnić
od stresu jest właśnie jego pomysł.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec stwierdził, że na podstawie
obserwacji wszystkich wydarzeń (powódź w 1997r., 2001r. i tegoroczna) wynika, że
jednym z największych problemów jest brak dróg dojazdowych wzdłuż wałów.
Priorytetem powinno być ich wykonanie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że pomysł skierowania w stronę rzeki
Wschodniej będzie skutkował pakowaniem olbrzymiej ilości wody w kierunku tej
rzeki.
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Zbigniew Rodenko - radny stwierdził, że natychmiast trzeba będzie podwyższać
wały w Kamieńcu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że w najbliższym czasie przyjedzie
Dyrektor ŚZMiUW p. J. Kubiakowski, który dzisiaj był na wałach, lecz nie mógł się
spotkać z p. radnymi.
Pan Edward Bobiński - radny poprosił o powiadomienie o jego przyjeździe.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapewnił, że tak się stanie.
Ad. 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
w Połańcu i trwała od godz. 15:00 do godz. 16:30.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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