
Protokół Nr LIV/10 - projekt 
 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu 

odbytej w dniu 10 czerwca  2010 roku.  
 
I. Obecni: 
1.  Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej 

załącznik do Protokołu. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pan Jacek Tarnowski   
Pan Jarosław Kądziela 
Pan Mieczysław Machulak  
Pani Małgorzata Żugaj  

- Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. 
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. 
- Sekretarz Gminy Połaniec. 
- Skarbnik Gminy Połaniec. 

   
Stan radnych - 15, uczestniczących w sesji - 11. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. M.Jednaki, p. J.Pargieła, p. Z.Rodenko,              
p. L. Stramowski.  
 
II. Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji.  
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ 
2/ 
 
3/ 
 
4/ 
 
5/ 
 
6/ 
 
7/ 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok,  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2009 rok,  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki               
w Połańcu za 2009 rok,  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Połańcu za 2009 rok,  
przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  zmiany  statutów  
sołectw w Gminie Połaniec,   
przekazania  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnemu  w  Kielcach  
skargi i odpowiedzi na skargę,  
określenia wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII 
„Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

3. Zakończenie obrad.  
 
III. Przebieg obrad: 
Ad. 1.  
Obradom LIV sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Przed przeczytanie porządku obrad 
nawiązał do sytuacji panującej obecnie na terenie Gminy Połaniec. Nadmienił, że na 
ostatniej sesji nadzwyczajnej (27.V.br)  dziękował wszystkim, którzy uczestniczyli we 
wszelakich formach działania w ramach akcji powodziowej m.in. pracowali przy 
wzmacnianiu i ratowaniu wałów i domostw. Wówczas myślał, że najstraszliwsze 
chwile powodzi już minęły. Niestety przyszła druga fala wody  i pomimo wysiłku wielu 
osób zniszczyła wały opaskowe, które zostały wykonane w Rybitwach i w Winnicy. 
Udało się utrzymać wał w miejscowości Ruszcza Kępa oraz w Maśniku, ale potężna  
ulewa, która przeszła zalała część domów. Ludzie przeżyli kolejny dramat, który trwa 
do dziś i właśnie teraz jest pora, aby otoczyć wszystkich powodzian opieką i pomocą. 
Jeszcze raz podziękował wszystkim uczestniczącym w akcji powodziowej                   
a w szczególności p. Burmistrzowi za jego zaangażowanie, nieoceniony trud               
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i ofiarność. Zaapelował do  p. radnych o wsparcie dla niego w tych trudnych dla 
miasta i gminy chwilach.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zaapelował również do p. radnych 
o wsparcie dla p. Burmistrza. Podkreślił, że tak długo jak jest obecny w działalności 
samorządowej,  żaden z burmistrzów nie dawał tyle z siebie, co obecny. Nadmienił, 
że  lewobrzeżna część miasta została ocalona, ale zdaje sobie sprawę, że odbyło się 
to kosztem innych. Dlatego  należy wspierać  wszystkie osoby, które znalazły się        
w tak trudnej sytuacji.  Podziękował pracownikom urzędu za pełną poświęceń               
i ofiarną pracę w czasie powodzi m.in. za przygotowywanie posiłków, dostarczanie 
żywności pozostałym w zalanych domach mieszkańcom, dostarczanie posiłków  
służbom ratowniczym. Podkreślił, że strażacy, żołnierze powiedzieli wprost, że             
mało gdzie zostali przyjęci, tak jak w Połańcu. Jeszcze raz zaapelował do wszystkich         
o   życzliwą współpracę. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przedstawił sytuację, jaka miała miejsce w gminie 
w czasie powodzi. Poinformował, że po przejściu pierwszej fali powstała wielka 
wyrwa w wale wiślanym w Rybitwach (od strony Maśnika) i w Ruszczy Kępie.  Wyrwa 
ta nie powstała sama. Najpierw był apel i działania pod kątem przekopania wału, bo 
nie było innej możliwości, żeby zeszła woda. W Winnicy podczas pierwszej fali  wał 
nie wytrzymał, ale tam i tak by się woda wdarła, ponieważ wał  był przynajmniej           
o około 80 cm za niski. Nie istniała możliwość obrony.  W Winnicy jeśli będą czynione 
działania odnośnie remontu wału to także i odnośnie jego podniesienia.                     
W Rejterówce podczas pierwszej fali wał również został przerwany. Woda wdarła się 
od strony Kanału Strumień do miejscowości położonych w tzw. zlewni. Gmina 
natychmiast podjęła ostre działania w kierunku Zarządu Melioracji, żeby wyrwy, które 
powstały zostały szybko naprawione. Ze strony Zarządu Melioracji na początku tych 
działań nie było. Gmina sama podjęła starania o wzmocnienie newralgicznych 
odcinków w okolicach uszkodzonych wałów w Rybitwach i w Winnicy. W Rybitwach 
powstał solidny wał opaskowy o wysokości miejscami ponad 2 metry. W działaniach 
tych brało udział setki ludzi m.in.: strażacy ochotnicy, funkcjonariusze PSP, żołnierze, 
ludność cywilna.  Odcinek od asfaltu w kierunku wylotu ul. Żapniowskiej usypywała 
firma z Zarządu Melioracji, był to wał ziemny umocniony. Niestety świeżo 
wybudowany wał nie wytrzymał naporu wezbranej wody z Wisły. Woda wdarła się na 
uprzednio zalane tereny miejscowości: Rybitwy, Ruszcza Kępa i częściowo Ruszcza. 
Oprócz tego, równocześnie budowano wał opaskowy na wyrwie na wale Kanału 
Strumień  w Rejterówce i w Ruszczy Kępie.  Na dole Połańca, w Łęgu i w Tursku 
Małym mieszkańcy, wojsko, straż cały czas doszczelniali cieknące wały. Tam 
również były momenty tragiczne, ale udało się wały utrzymać i obronić te tereny. Pan 
Burmistrz podziękował tym osobom z Rady, które pomagały w czasie akcji 
powodziowej. Podkreślił, że ludzi poznaje się w sytuacjach trudnych, a tego typu 
sytuacja właśnie była. Przykre dla niego jest to, że nie na wszystkich można w takich 
sytuacjach liczyć, ale może to i dobrze, bo dzięki temu człowiek wie na kogo może 
liczyć. Pan Burmistrz poinformował, że podjęte zostały już działania w celu odbudowy 
głównej wyrwy na wale Wiślanym, metodą inną niż dotychczas, droższą, ale 
skuteczną.  
 
Pan Józef Cichoń - radny zgłosił, że w Maśniku nadal stoi woda z pierwszej 
powodzi, bo nie ma gdzie odpłynąć.  W związku z powyższym poprosił, aby przy 
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remoncie wałów wstawić dodatkowe 2 śluzy bądź jakieś urządzenia, żeby  sytuacja 
się nie powtarzała.  
 
Pan Stanisław Juszczyk - radny skierował pytanie do p. Przewodniczącego, 
dlaczego nie wprowadzi do porządku obrad punktu „dyskusja na temat powodzi”. On 
ma dużo rzeczy do powiedzenia i przygotowałby się do tego. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zadnie, że to jest 
normalna sprawa, że o powodzi mówi się na sesji nadzwyczajnej. Uważa, że jego 
obowiązkiem było, żeby na ten temat parę słów powiedzieć.  
 
Pan Edward Bobiński - radny podkreślił, że nie rozumie dlaczego  niniejsza sesja 
jest nadzwyczajna. W dzisiejszym porządku obrad są 3 punkty sprzed miesiąca. Co 
za problem był, żeby zawiadomić radnych na 7 dni wcześniej  i zwołać w normalnym 
trybie sesję zwyczajną. On oczekiwał informacji o wstępnej analizie po powodzi. 
Uczestniczył, pomagał w powodzi nie po stronie gminy. Oczekiwał na to, że ktoś mu 
coś zaproponuje. Chciał na ten temat coś powiedzieć, ale chciał wykorzystać do tego 
sesję zwyczajną. Nie chce dzisiaj tego robić, bo nie ma tego  w porządku obrad.  Po 
za tym, co to jest za sesja nadzwyczajna, jeśli jest 7 punktów do realizacji. Sesja 
nadzwyczajna obejmuje otwarcie, jeden punkt istotny i zamknięcie sesji. 
Zawnioskował, żeby punkt odnośnie informacji o powodzi znalazł się w dzisiejszym 
porządku obrad.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że wypowiedź radnego E. Bobińskiego 
świadczy o tym, że w czasie powodzi w ogóle nie był w urzędzie. Gdyby był 
przynajmniej raz, to wiedziałby, dlaczego jest ona nadzwyczajna.  
 
Pani Władysława Berycz - radna poinformowała, że ona też chciałaby, aby 
wprowadzić do porządku obrad punkt „sprawy różne” ze względu na fakt, że ma dwa 
podania w sprawie przydziału mieszkań dla osób dotkniętych powodzią. Ponadto  
chciałaby wiedzieć, jaka pomoc jest udzielana powodzianom, kto się tym zajmuje np. 
kto dzieli pasze dla zwierząt. Uważa, że taka informacja powinna być podana do 
wiadomości publicznej np. w Internecie.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że przecież informacje te znajdują się na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pan Edward Bobiński - radny wyraził opinie, że on podejrzewa, że prowadzący nie 
chcą publiki. Najlepiej nie dyskutować i podjąć uchwałę.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił się do radnego E. Bobińskiego, że 
najlepszą publiką są ludzie podczas akcji, po czym  udzielił odpowiedzi na pytanie 
radnej p. W. Berycz. Podkreślił, że każdy, kto zadzwoni do Urzędu, ma  podaną 
informację, wszyscy potrzebujący pomocy, na bieżąco ją otrzymują. Jeżeli chodzi       
o paszę i dary, to wszystko co przychodzi na Urząd od razu jest przewożone do 
sołtysów. Sołtysi i Rady Sołeckie dzielą je, bo oni najlepiej wiedzą, kto ma jakie 
potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, są to sytuacje szczególne. Sprawy 
osób, które przychodzą i mówią że nie mają gdzie mieszkać, są załatwiane od razu. 
Dziwi się, że p. radna ma jakieś podania.  
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Mieszkanka wsi Winnica podała przykład współpracy kiedy Burmistrzem był               
p. E.Bobiński. Mianowicie poprosiła go o kamień na drogę, bo nie mogła dojechać do 
domu, gdyż na drodze było duże błoto. Pan Bobiński wysypał kamień do rowu, do 
wody i na tym się skończyła jego pomoc. Dopiero mąż,  syn i ona wzięli łopaty              
i sami zrobili porządek. Podkreśliła, że ludzie, którzy kiedyś najmniej pomagali innym,  
dzisiaj mają najwięcej do powiedzenia.  
 
Pan Przewodniczący 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. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, informując, że     
w sali znajduje się 11 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 poprosił o usankcjonowanie dyskusji i wprowadzenie 
do porządku obrad  punktu „informacja o powodzi”. 
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo wyraził zadnie, że przedstawiono informacje, 
a na podsumowanie jest za wcześnie. Taki punkt znajdzie się w porządku obrad 
następnej sesji.   
 
Pan Edward Bobiński - radny stwierdził, że on  liczył na to, że  p. Przewodniczący, 
zbierze p. radnych na 20 minut, spróbuje podzielić zadania i zrobi ich 
odpowiedzialnymi. Funkcjonariusz publiczny jakim jest radny, nie ma co robić na 
wale wśród ludzi, jeżeli nie ma upoważnienia.  Burmistrz musi mu go udzielić, by 
wiedział, co może ludziom przekazać, obiecać. Stwierdził, że kilu radnych wie 
wszystko, a reszta nic.  
 
Pan Jan Pławski - radny powiedział, że on wiedział, że skoro dzwony dzwonią, to 
trzeba iść. 
 
Pan Józef Cichoń - radny wyraził zdanie, że  ta powódź bardziej poróżni Radę niż 
połączy. 
 
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 Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Stanisław Juszczyk - radny zapytał, jaka myjka zostanie zakupiona za 5 
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tys. zł, bo uważa, że kwota ta na taki zakup jest za mała.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że zakupiona zostanie bardzo 
dobra myjka.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił                         
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/312/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia 
w Połańcu za 2009 rok. 
W związku z tym, że sprawozdanie było dokładnie omawiane na komisji, 
zrezygnowano z wprowadzenia do powyższej uchwały.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie 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 poprosił                         
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/313/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Centrum Kultury i Sztuki  w Połańcu za 2009 rok. 
W związku z tym, że sprawozdanie było dokładnie omawiane na komisji, 
zrezygnowano z wprowadzenia do powyższej uchwały.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
Pan Edward Bobiński - radny zapytał, z czego wynika, że zmalały o znaczną 
kwotę aktywa w CKiSz w stosunku 2008r. do 2009r..  
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Pani Joanna Juszczyńska - Dyrektor CKiSz w Połańcu odpowiedziała, że     
w sprawozdaniu podana jest wartość netto minus koszty amortyzacji. 
 
Pan Edward Bobiński - radny stwierdził, że amortyzacja jest od majątku, co   
znaczy, że wartość majątku zmalała. Zapytał, czy to co powstało w 2009r. nie 
zostało ujęte w sprawozdaniu.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że nowe  
inwestycje są majątkiem gminy, a Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, że 
gdyby gmina przekazała pieniądze i inwestorem, beneficjentem byłoby CKiSz,  
to ta wartość by wzrosła.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/314/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko 
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2009 rok. 
W związku z tym, że sprawozdanie było dokładnie omawiane na komisji, 
zrezygnowano z wprowadzenia do powyższej uchwały.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Stanisław Juszczyk - radny skierował pytanie do p. Dyrektor M-G 
Biblioteki Publicznej jak po powodzi przedstawia się sytuacja w bibliotece          
w Ruszczy. 
 
Pani Renata Wójtowicz - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej     
w Połańcu poinformowała, że filia biblioteki w Ruszczy została dotknięta           
w majowej powodzi oraz została zalana po raz drugi w czerwcu. Druga fala 
powodziowa wyrządziła więcej szkód. Księgozbiór został wcześniej 
przeniesiony na piętro i zabezpieczony. Zniszczeniu natomiast uległy meble 
biblioteczne. W chwili obecnej trwają prace porządkowe.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/315/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
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5) Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  
dotyczących  zmiany  statutów  sołectw w Gminie Połaniec.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie 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 poprosił                         
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/316/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

6) Projekt uchwały w sprawie przekazania  Wojewódzkiemu  Sądowi  
Administracyjnemu  w  Kielcach  skargi i odpowiedzi na skargę. 
 
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 Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu  zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały w głosowaniu (za - 3 osoby, przeciw - 3 osoby, wstrzymało się 
- - osób).  
 
W dyskusji udział wzięli: 
Pan Jan Pławski - radny zapytał p. T.Parchetę, dlaczego nic nie wspomina             
o pismach, które  p. M. Meszek złożyła w dniu 10 czerwca 2010r. do Burmistrza 
i do Rady. 
 
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego odparła, 
że ona pism z 10 czerwca br. nie ma.  
 
Pan Józef Cichoń - radny poprosił radnego p. J.Pławskiego o przybliżenie, 
czego te pisma dotyczą.  
 
Pan Jan Pławski - radny poinformował, że p. M. Meszek złożyła propozycję, 
aby skontaktować się z p. Z.Głogowską zam. w Sosnowcu, podała nawet jej 
numer telefonu, która jest właścicielką działki nr 146 położonej po lewej stronie 
(jadąc od strony Połańca w kierunku Winnicy) o pow. 0,11 ha. Jest ona 
zainteresowana jej sprzedażą.  
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Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec poinformował, że on 
także w dzisiejszej poczcie takich pisma nie widział.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że w tej 
chwili Rada będzie głosować projekt uchwały w sprawie przekazanie do WSA 
skargi i odpowiedzi na skargę. Jeśli wpłynęły pisma, to Rada może je 
rozpatrzeć w terminie późniejszym. 
 
Pan Jan Pławski - radny wyraził obawy, czy ta sprawa, nie rzutuje na to, że 
można tamtą uchwałę wstrzymać. 
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec wyjaśnił, że w marcu 
br.  Rada podjęła uchwałę w sprawie nabycia gruntu pod budowę „Domu 
Wiejskiego”, placu zabaw i boiska sportowego w msc. Winnica. Potem Rada 
została wezwana do usunięcia rzekomego naruszenia prawa dokonanego tą 
uchwałą, Rada powiedziała wtedy, że nie ma naruszenia prawa, więc dzisiaj        
p. M.Meszek skarży gminę do sądu i równolegle składa inne propozycje. On to 
rozumie w ten sposób, że Rada mogłaby rozpatrywać to pismo pod warunkiem, 
że  p. Meszek wycofałaby skargę. 
 
Pani Władysława Berycz - radna stwierdziła, że projekt tejże uchwały został 
przygotowany 13 maja br.  Po tym dniu była sesja nadzwyczajna i choć projekt 
był gotowy, nie było go w porządku obrad.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, co by to 
zmieniło, gdyby był.  
 
Pani Władysława Berycz - radna odpowiedziała, że nie byłoby dzisiaj sesji 
nadzwyczajnej. Ponadto wtedy jeszcze woda tam stała i drugi raz przyszła.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec poinformował, że 
jutru upływa termin przekazania dokumentów do sądu.  
 
Pan Jan Pławski - radny stwierdził, że można by skontaktować się                   
z p. M.Meszek, może wycofa skargę. 
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że  ubolewa 
nad tym, że do tej pory nie wycofała. 
 
Pan Edward Bobiński - radny wtrącił, że nie wycofała, bo ma racje.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec podkreślił, że ubolewa nad 
zachowaniem p. M. Meszek. Sytuacja jest nadzwyczajna, zalane jest pół Gminy 
w tym pół Winnicy. Stwierdził, że p. M. Meszek powinna  dzisiaj być na sesji.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił się do radnej p. W. Berycz, że gdyby 
p. M. Meszek wycofała skargę, to niniejszej sesji by nie było.  
 
Pan Edward Bobiński - radny stwierdził, że pisma, które przedstawił radny              
p. J.Pławski on też nie zna, niemniej zgadza się  z p. Sekretarzem, że  nie ma 
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ono zbyt wiele wspólnego z toczoną dyskusją, aczkolwiek informację o tym, że  
jest oferta innej działki w bezpiecznym miejscu, p. radni powinni dostać.  
Podkreślił, że w odpowiedzi na skargę jest zapis: „Należy nadmienić, że 
stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lita a ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, Rada Miejska wykonała własne prawo do 
wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości              
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego ….”. Podkreślił, że ten cel 
publiczny w ciągu ostatnich trzech tygodni się diametralnie zmienił na korzyść  
zaskarżającej. Jest przekonany, że teraz trzeba się z honorem z tej uchwały 
wycofać i albo negocjować z p. M. Meszek i podjąć  uchwałę, że poprzednia nie 
jest realizowana - wtedy Rada „wychodzi z twarzą” - albo się upierać i brnąć 
dalej. Pani M. Meszek pójdzie do WSA i  udowodni Radzie, że ma rację.                 
A nawet jeśli przegra i rozgłosi, że Rada działkę zalaną 2 razy w ciągu 13 lat 
przeznacza pod inwestycję publiczną i argumentuje tym, że jest tania, to jest 
nonsens. On już nie mówi, że jest zła lokalizacja, że na Winnicy jest tylko 6 
dzieci, miejsce jest niekorzystne pod względem geograficznym, sąsiedztwa, 
przewodów niskiego czy średniego napięcia.  Podkreślił, że gminne pieniądze 
nie mogą być lokowane w  miejscu, które jest  zagrożone zalaniem.  
 
Pani Teresa Wiącek - sołtys wsi Winnica zwróciła się do radnego                     
p. E. Bobińskiego, że w 1997 roku  działka nie była zalana. Podczas 
tegorocznej powodzi woda była ponad metr nad wałem, więc prosi, żeby jej 
powiedzieć, gdzie jest nie zalane. Ponadto dlaczego osoba, która  ma najmniej 
do powiedzenia na wsi, bo od tego jest Rada Sołecka i sołtys, ciągle coś 
zarzuca. Gdy była sołtysem, nikt jej nie przeszkadzał. Teraz tylko pisma pisze      
i ciągle rzuca „kłody pod nogi”. Pani sołtys podkreśliła, że nie ma innej działki 
możliwej do kupienia w Winnicy oraz, że p. M. Meszek nie podała ceny 
proponowanej działki.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że nie widzi żadnego 
problemu, żeby na działce Nr 288/2, po jej uprzednim podniesieniu, wykonać 
to, co było zamierzone. Jednakże dodał, że ostateczna decyzja należy do 
Rady.  
 
Pan Jan Pławski - radny stwierdził, że skoro p. M. Meszek podaje właściciela 
działki  i jego numer telefonu,  to trzeba to sprawdzić.  
 
Pani Teresa Wiącek - sołtys wsi Winnica poinformowała, że dzwoniła do 
właścicielki działki nr 146.  Dodała, że na tej działce jest linia wysokiego 
napięcia.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że w przypadku nie 
przekazania sprawy do Sądu, Rada zostanie ukarana grzywną, a przecież 
podjęcie tejże uchwały nie przeszkadza w dalszym prowadzeniu negocjacji.  
 
Pan Edward Bobiński - radny wyraził zadnie, że nie umie zinterpretować, jaka 
jest rola komisji, która się zebrała godzinę temu. Skoro Komisja Budżetu 
zaopiniowała negatywnie, to on nie wie, czy to znaczy, że „nie ma opinii, nie 
przekazać opinii czy opinia jest negatywna”. Uważa, że Komisja Budżetu 
powinna pracować nie nad faktem przekazania uchwały tylko nad jej treścią. 



 10 

Radni  powinni opiniować treść uchwały a nie fakt jej przekazania.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił radnego p. E. Bobińskiego                 
o wyjaśnienie, o co mu w tym momencie chodzi.   
 
Pan Edward Bobiński - radny odparł, że o przekazanie, bo jeśli Komisja 
Budżetu podjęła opinię negatywną, to znaczy, że nie chciała  przekazać 
uchwały.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że Komisja Budżetu nie podjęła 
opinii negatywnej, więc prosi, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo dodał, że jeżeli są nowe 
fakty to zostaną przez Radę rozpatrzone.  
 
Pani Władysława Berycz - radna stwierdziła, że nowymi faktami jest to, że to 
miejsce było zalane.  
 
Pan Józef Cichoń - radny wyraził zdanie, że powinni się dogadać we wsi 
mieszkańcy, a nie Rada będzie  ich uszczęśliwiać na siłę.  
  
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że  znając sytuację, jaka 
miała miejsce w Winnicy podczas tegorocznej powodzi (wał był za niski) za 
chwilę okazać się może, że to miejsce będzie najbardziej bezpieczne                  
w Połańcu, bo wał będzie wyremontowany i podniesiony. Dodał, że gmina ma 
listę osób wraz z podpisami, którzy pomimo tych trudności, chcą, aby w tym 
miejscu powstała zamierzona inwestycja.  
 
Pan Edward Bobiński - radny podkreślił, że p. Burmistrz może wykorzystać 
informacje, że on biorąc pod uwagę nowe fakty, jest przeciwko budowaniu 
obiektu publicznego na  działce, na którą Rada wyraziła zgodę na nabycie.        
Można to wykorzystać nawet w autoreklamach, on się nie boi takich 
stwierdzeń. Zapytał, czy jeżeli Rada Miejska podejmie negatywną decyzje,  to 
znaczy, że nie zostanie wysłana  do Sądu odpowiedź, czy też zostanie wysłana 
inna.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec wyjaśnił, że nie 
zostaną do sądu wysłane dokumenty. 
 
Pan Edward Bobiński - radny zapytał, czy to znaczy, że Rada Miejska nie ma 
wpływu na treść uchwały, tylko p. Sekretarz z p. Radcą Prawnym.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec wyjaśnił, że Rada 
zajmowała się tym kiedyś i wtedy był czas na zmiany. W tym momencie należy 
albo przekazać skargę, albo zmienić decyzję czyli uchwałę.  
 
Pan Edward Bobiński - radny stwierdził, że to jest bardzo istotne, że Rada   
głosuje nie nad treścią uchwały tylko czy przekazać uchwałę czy jej nie 
przekazać. Uważa, że Rada Miejska powinna mieć wpływ na treść uchwały. 
Jeżeli Radca Prawny z Burmistrzem i z Sekretarzem przedstawiają Radzie 
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treść, że przekazuje się do WSA skargę i wnosi o jej  oddalenie, a Rada się               
z tym nie zgada, to do WSA powinno pójść stanowisko  -  nie oddalić skargi.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec wyjaśnił, że                
w prawie jest  napisane, że  albo zmienia się uchwałę, albo ją przekazuje. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, z czym wiąże 
się sytuacja, w której Rada nie prześle dokumentów do sądu.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec odpowiedział, że        
w takim przypadku  sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.  
 
Pan Edward Bobiński - radny jeszcze raz podkreślił, że  przy takim nagłówku 
uchwały, to Rada decyduje tylko, czy przekazać uchwałę do sądu, czy nie. 
Poinformował, że jako radny zaskarży tę uchwałę, nawet jeśli chodzi o treść. 
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w  sali obrad obecnych było 11  radnych).  
(W głosowaniu udziału nie brało 2 radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  8 osób 
Przeciwko podjęciu uchwały -  1 osoba 
Wstrzymało się od głosu -  - osób.  

Uchwała Nr LIV/317/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

7) Projekt uchwały w sprawie określenia wkładu własnego na realizację projektu 
w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie 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 poprosił                         
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11 radnych). 

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LIV/318/10 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 
Ad. 4.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej             
Stanisław Lolo  podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.  
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Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
w Połańcu i trwała od godz. 17:00 do godz. 19:00.  
 
 
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Barbara Rajca   
 


