Protokół Nr LV/10 - projekt
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 24 czerwca 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.
Stan radnych - 15, uczestniczących na początku w sesji - 9 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. E.Bobiński, p. W.Berycz, p. S.Juszczyk,
p. Z.Kwiatkowski, p. Z.Rodenko, p. L.Stramowski.
II. Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok,
2/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Brzozowa na lata 2009 - 2020”,
3/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec na lata 2009 - 2020”,
4/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Kraśnik na lata 2009 - 2020”,
5/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Okrągła na lata 2009 - 2020”,
6/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2009 - 2020”,
7/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Ruszcza na lata 2009 - 2020”,
8/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Ruszcza Kępa na lata 2009 2020”,
9/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Rybitwy na lata 2009 - 2020”,
10/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Winnica na lata 2009 - 2020”,
11/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Wymysłów na lata 2009 2020”,
12/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Zdzieci Nowe na lata 2009 2020”,
13/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Zdzieci Stare na lata 2009 –
2020”,
14/ zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Zrębin na lata 2009 - 2020”,
15/ zmiany uchwały Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości
Łęg na lata 2008- 2015”, „Plan Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata
2008-2015”, „Plan Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015”,
16/ zmiany uchwały Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe,
Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.
3. Zakończenie obrad.
III. Przebieg obrad:
Ad. 1.
Obradom LV 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. Szczególnie gorąco powitał dzieci, młodzież, nauczycieli
i dyrektorów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Przed przystąpieniem do
odczytania porządku obrad poinformował, że na niniejszej sesji zostaną wręczone
nagrody dla najzdolniejszych uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec.
Nagrodzeni zostali:
1. Wiktor Bąk
2. Monika Domagała
3. Patryk Jurkowski
4. Karolina Kowenia
5. Tomasz Michalski
6. Karolina Mirecka
7. Patrycja Patriak
8. Sebastian Sobierajski
9. Jakub Trela
10. Urszula Patriak
11. Natalia Wajda
12. Jessica Wieczorek
13. Aleksandra Wnuk
14. Emilia Wróblewska
15. Jakub Zyngier.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował uczniom za to, że swą postawą,
uczestnictwem w olimpiadach promują miasto Połaniec. Podziękował także
wychowawcom, nauczycielom i dyrektorom, gdyż oni też odegrali dużą rolę
w osiągnięciu tychże wyników.
Patrycja Patriak w imieniu wszystkich nagrodzonych osób podziękowała
p. Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za docenienie pracy i wysiłku, który wkładają
w osiąganie zamierzonych celów. Powiedziała, że są dumni, mogąc reprezentować
miasto Połaniec na szczeblu powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim.
Podziękowała nauczycielom, bo to ich praca i zaangażowanie pomaga im
w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że wyniki osiągnięte w roku
szkolnym 2009/2010 przez zgromadzoną w sali młodzież szczególnie go cieszą.
Zwrócił się do niej z zapewnieniem, że zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony
gminy. Podziękował im za zdobyte osiągnięcia oraz złożył życzenia sukcesów,
zdrowia i uśmiechu.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, informując, że w sali znajduje się 8 radnych, to jest wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie odczytał porządek
obrad, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.
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. Zgłosiła, że do projektu uchwały wprowadzona
została autopoprawka.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
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zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy kwotę 250 000
zł na usuwanie skutków powodzi z Województwa Pomorskiego przekazała
gmina czy województwo.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec wyjaśniła, że Marszałek
Województwa Pomorskiego. Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Połaniec w kwocie 250 000 zł na
usunięcie skutków powodzi, tj. na odtworzenie infrastruktury drogowej gminy.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził słowa uznania
i podziękowania.
Pani Maria Jednaki - radna zauważyła, że w załączniku nr 2-wydatki,
w poszczególnych działach, powtarza się zapis - wydatki związane
z realizacją zadań statutowych. Dla niej to pojęcie jest zbyt ogólnym, i to na co
zostaną przeznaczone te pieniądze jest nieczytelne. Nadmieniła, że wcześniej
takich zapisów nie było i zapytała, z czego wynika powyższa zmiana.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec wyjaśniła, że zmieniła się
ustawa o finansach publicznych, która dopuszcza opracowywanie uchwał
budżetowych w grupach. Budżet Miasta i Gminy Połaniec opracowany jest
w grupach.
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, na co zostaną przeznaczone w dziale
700-Gospodarka Mieszkaniowa, wydatki związane realizacją zadań
statutowych w kwocie 10 tys. zł.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że są to
środki na podziały działek, operaty szacunkowe, opłaty sądowe.
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, na co zostaną przeznaczone w rozdziale
75412-Ochotnicze straże pożarne, wydatki związane realizacją zadań
statutowych w kwocie 4 300 zł.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, że jest to
zwrot z wydatków niewygasających. Były prowadzone remonty w strażnicach,
a w OSP Maśnik nie zostało jeszcze wykonane oświetlenie wiat. Będzie to
zapłacone w lipcu.
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, z czego wynika, że na
termomodernizację budynków oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Połańcu,
Przedszkola w Połańcu, Gimnazjum w Połańcu oraz Przychodni Zdrowia
w Połańcu przeznaczone jest około 1 535 000 zł, natomiast na
termomodernizację budynku CKiSz w Połańcu 1 915 119 zł.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że
wykonywanych prac.

wynika to z zakresu

Pani Maria Jednaki - radna stwierdziła, że CKiSz zostało potraktowane
szczegółowo „od piwnic po dach”, natomiast w pozostałych placówkach prace
przebiegają w znacznie mniejszym stopniu.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że zakres prac ustala się na
podstawie projektu. Jeżeli projektant zrobił projekt, który wymaga konkretnego
zakresu dla danego obiektu, to byłoby absurdem ze strony gminy, gdyby
dokładała rzeczy, które nie są konieczne.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, jaki będzie
przybliżony koszt remontu szkoły w Ruszczy, która ucierpiała w wyniku
powodzi.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że na dzień dzisiejszy nie wie, ale
szacuje się, że około 1,5 mln zł.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał jeszcze, czy prace
zostaną zakończone w okresie wakacyjnym.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że chce, aby 1 września dzieci
poszły tam do szkoły.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy zwiększenie wydatków w dziale
80110-Gimnazja na zakup siedzisk na trybuny, to jest na uzupełnienie siedzisk
istniejących czy będą dokładane nowe.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że aktualnie kupowane są
nowe siedziska (niższe i wzmocnione), które są wymieniane i montowane
rzędami.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz
z autopoprawką.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 8 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/319/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Brzozowa na lata 2009 - 2020.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Aneta Matusiewicz Kierownik
Referatu
ds.
pozyskiwania
zewnętrznych
środków
finansowych. Zgłosiła, że do projektu uchwał od ppkt 2 do ppkt 14 zostaną
wprowadzone następujące autopoprawki:
1. Zostaną usunięte
cudzysłowy przy nazwach Planów Odnowy
Miejscowości,
2. Zostanie usunięty zapis „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” a wprowadzony będzie
zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Ponadto do projektu uchwały ppkt 15 również zostanie wprowadzona
autopoprawka polegająca na usunięciu cudzysłowu przy nazwach Planów
Miejscowości.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
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W dyskusji udział wzięli:
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, z czego
wynika, że do projektu uchwały wprowadzono tyle autopoprawek.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec udzielił odpowiedzi,
że po dwukrotnych konsultacjach z nadzorem wojewody, nadzór podzielił
opinie, że uchwały te nie są prawem miejscowym i nie muszą być publikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Pani Maria Jednaki - radna nadmieniła, że każdy z Planów Odnowy
Miejscowości został opracowany przez Inicjatywę Lokalną w Kielcach przy
współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Zapytała, czy gmina musi płaci
Inicjatywom Lokalnym za sporządzenie każdego planu.
Pani Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds. pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych udzieliła odpowiedzi twierdzącej.
Pani Maria Jednaki - radna zapytała, ile kosztuje wykonanie Planu Odnowy
dla 1 miejscowości.
Pani Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds. pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych odpowiedziała, że za wszystkie 15
planów gmina zapłaciła 23 tys. zł. Dodała, że była to najkorzystniejsza oferta.
Pani Maria Jednaki - radna stwierdziła, że każdy plan opracowano zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
roku. Poprosiła o wytłumaczenie czemu maja służyć te plany.
Pani Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds. pozyskiwania
zewnętrznych
środków
finansowych
wyjaśniła,
że
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każda miejscowość,
która chce się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych musi opracować
Plan Odnowy Miejscowości, musi zatwierdzić go uchwałą zebrania sołeckiego,
a następnie Rada Miejska musi podjąć uchwałę w powyższej sprawie.
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 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/320/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kamieniec na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/321/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kraśnik na lata 2009 – 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/322/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

Lolo

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Okrągła na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/323/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Rudniki na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/324/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
7)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Ruszcza na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/325/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
8)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Ruszcza Kępa na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/326/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
9)

Lolo

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Rybitwy na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/327/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
10)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Winnica na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/328/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
11)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wymysłów na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/329/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
12)

Lolo

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zdzieci Nowe na lata 2009 - 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/330/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
13)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zdzieci Stare na lata 2009 – 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/331/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
14)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zrębin na lata 2009 – 2020.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/332/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
15)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Łęg na lata 2008- 2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko
Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 20082015.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Aneta Matusiewicz Kierownik
Referatu
ds.
pozyskiwania
zewnętrznych
środków
finansowych.
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Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, jakie zmiany
zostały dokonane w powyższych Planach Odnowy Miejscowości.
Pani Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds. pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych wyjaśniła, że zmienił się zakres
wykonywanych prac.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz
z autopoprawką.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 7 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr LV/333/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
16)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/299/10 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg,
Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Kruzel-Witek Inspektor ds. budownictwa.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec odczytał pismo jakie
przyszło od Wojewody Świętokrzyskiego (znak IG.III.7041/2-73/10). Nadmienił,
że organ nadzoru stwierdził, że Uchwała Nr LI/299/10 Rady Miejskiej
w Połańcu w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg,
Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec zawiera
nieprawidłowości, niemniej w ocenie organu nie stanowią one istotnego
naruszenia prawa. Mając jednak na względzie powyższe uwagi, proponuje się
zmianę tejże uchwały.
Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych ze względu na fakt, iż zwołane na dzień 24 czerwca br.
zebranie komisji nie odbyło się z powodu braku quorum.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zasygnalizował, iż słyszał, że
być może będzie wprowadzony przepis, który miałby ograniczyć zabudowę
terenów zagrożonych powodzią.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec wyjaśnił, że to, że
coś jest budowane na terenie zalewowym wynika z przepisów prawa i z woli
rady gminy. Te 2 elementy muszą być spójne, żeby można było na terenach
zalewowych budować. Słyszał także o tym, co wspomina p.radny, natomiast
trudno przewidzieć jaki kształt przyjmie prawo o planowaniu przestrzennym.
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W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 8 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 8 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/334/10 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 3.
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. 16:15.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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