Protokół Nr VII/11 - Projekt
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 24 marca 2011 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 - 13 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. J.Cichoń, p. St. Walczyk.
II. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr VI/11.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,
2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 2027,
3/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi
Staszowskiemu,
4/ wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,
5/ zmiany uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011
roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntów
położonych na terenie obrębów: Połaniec, Brzozowa, Luszyca, Okrągła
i Rudniki,
6/ wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Połańcu,
7/ wyrażenia zgody na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych: 5895/13
i 5895/14 położonych w Połańcu przy ulicy Krakowskiej, w trybie
bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,
8/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki numer 6836/11 o powierzchni
24 m.kw. położonej w Połańcu przy ulicy Głowackiego na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej,
9/ sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działki numer 6190/1
o powierzchni 434 m.kw. położonej w Połańcu,
10/ sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej
stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
Połaniec numerami: 6570/1 i 6570/2 o łącznej powierzchni 0,0359 ha.
4. Przedstawienie sprawozdań z 2010 roku - na temat:
- działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
i Gminie Połaniec.
5. Informacje bieżące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami,

- pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami - w tym informacja
dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Obradom VII sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich
zaproszonych gości.
W szczególności powitał:
- nowo wybranych sołtysów kadencji 2011-2014:
p. Grzegorza Skibę- sołtysa wsi Tursko Małe Kolonia,
p. Elżbietę Łaszycę - sołtys wsi Tursko Małe,
p. Jacka Mazura - sołtysa wsi Rybitwy,
oraz sołtysów i przewodniczących, którzy zostali ponownie wybrani na następną
kadencję:
p. Andrzeja Wawrzyńca - Przewodniczącego Samorządu Osiedla Nr 3 w Połańcu,
p. Halinę Wolak - sołtys wsi Maśnik,
p. Mieczysława Godzisza - sołtysa wsi Kraśnik,
p. Mariana Machniaka - sołtysa wsi Ruszcza,
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, informując, że w sali
znajduje się 13 radnych, to jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Następnie odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec z upoważnienia p.
Burmistrza poprosił o wprowadzenie do zaproponowanego porządku obrad w pkt 3:
ppkt 11 tj. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko
Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą
Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku, ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2005
roku Nr 135 poz. 1702, wraz z jej zmianami uchwalonymi uchwałą Nr LI/299/10 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. Nr 236 poz. 2348, oraz
ppkt. 12 tj. projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w Połańcu,
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p.p. Elżbiety
i Mariana Kłyś. Podkreślił, że projekty ww. uchwał były omawiane na komisjach.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie zmiany zgłoszonej
w imieniu p. Burmistrza przez Sekretarza p. Mieczysława Machulaka.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem ww. zmiany - 13 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z wprowadzoną zmianą.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
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Za wprowadzeniem ww. zmiany - 13 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że obowiązuje porządek obrad
z wprowadzoną zmianą.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr VI/11 z dnia 17 lutego 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr VI/11 z dnia 17 lutego
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 12 osób
Przeciw
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Protokół Nr VI/11 z dnia 17 lutego 2011r. został przyjęty.
Ad. 3.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na
2011 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec. Poinformowała, że do projektu uchwały
wprowadzono 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.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący 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 wraz z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/28/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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poprosił

2)

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2011 - 2027.
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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący 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 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/29/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

poprosił

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 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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
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Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/30/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
4)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na
2012 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec. Podkreśliła, że w piątek odbyło się spotkanie
z sołtysami, którzy w większości opowiedzieli się za tym, aby funduszu
sołeckiego nie było. W związku z powyższym, na zebrania komisji była
przygotowana uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.
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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że na dzisiejszej sesji jest
tylko jeden projekt uchwały o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok. Dał tym wyraz
poszanowania zdania sołtysów.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na
2012 rok.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/31/11 została podjęta.
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
5)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie nabycia do gminnego
zasobu nieruchomości gruntów położonych na terenie obrębów: Połaniec,
Brzozowa, Luszyca, Okrągła i Rudniki.
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 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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zasygnalizował, że mieszkańcy nie chcą
pozbywać się swoich gruntów w części tylko w całości. Dla gminy tereny te są
bardzo ważne, więc musi spowodować możliwość wykupienia ich od
mieszkańców, a taką możliwość daje ta właśnie uchwała. Obecnie może
zaoferować każdemu, kto ma grunty w ww. strefie, możliwość zakupu ich
przez gminę. I to nie tylko w strefie obszarów przemysłowych, ale również
poza strefą terenów przemysłowych. Grunty leżące blisko tej strefy są
niemniej ważne od tych w jej obrębie. Byłoby źle, gdybyśmy nie byli
konsekwentni i gdyby ktoś próbował realizować coś niezgodnego z naszymi
planami. Podejmowane uchwały służą temu, żeby ten cel w zakresie
uzbrojenia i powstania terenów przemysłowych, był
możliwy do
zrealizowania. Nie ma innej drogi. Ta sprawa jest obecnie najważniejsza dla
Połańca. Jeżeli popełnimy błąd dzisiaj, to będzie on nieodwracalny. Dlatego
wszystko robimy żeby te obszary należały do Gminy Połaniec. Częściowo te
działki są już sprzedane, ale są to jednostki w stosunku do całego terenu
i z tym sobie poradzimy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podkreślił, że całą
poprzednią kadencję tereny inwestycyjne były priorytetem. Nie wyobraża
sobie, żeby teraz „przegrać”. Liczy na pracowników, na p. Burmistrza, że
zrobią wszystko, aby takiej sytuacji nie było. Liczy także na Radę Miejską,
sołtysów i na wszystkich, którzy są w sali, bo to jest najważniejsze spawa nie
tylko dla nas, ale i dla następnych pokoleń.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy istnieje Miejscowy Plan
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Zagospodarowania Terenu dla prawej strony, jadąc w kierunku Sandomierza,
vis a vis wsi Brzozowa.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jeszcze nie ma. Gmina będzie
musiała go wykonać.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/32/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy
Połaniec darowizny nieruchomości Skarbu Państwa 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 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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, kiedy zostanie
oddany budynek na Placu Uniwersału Połanieckiego i co w nim będzie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że całość już jest oddana. Otwarcie
planowane jest na „Dni Połańca”. W lewej części Ratusza będzie punkt
informacji turystycznej i być może coś jeszcze. Jeśli chodzi o część środkową
i prawą w kierunku Krakowa, będzie tam punkt gastronomiczny. Jeszcze nie
wiadomo, czy to będzie restauracja czy kawiarnia. Zależy to od zgody
odpowiednich instytucji, głównie chodzi tu o Sanepid. Dzisiaj przypuszcza, że
tam może być kawiarnia. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wybranego
administratora obiektu, nie było żadnego przetargu, gmina będzie chciała
wybrać kogoś, kto spełni wymogi i standardy, jakie tam powinny być.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
o przegłosowanie projektu uchwały.
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Stanisław

Lolo

poprosił

(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/33/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
7)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek
o numerach ewidencyjnych: 5895/13 i 5895/14 położonych w Połańcu przy
ulicy Krakowskiej, w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległych.
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 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 nie opiniowała
powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący 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 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/34/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
8)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki
numer 6836/11 o powierzchni 24 m.kw. położonej w Połańcu przy ulicy
Głowackiego na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
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 Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
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i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia nie opiniowała
powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy Komisja Rolnictwa była
w terenie i oglądała dokładnie tą działkę.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zadnie, że
sprzedaż tej działki będzie dobra dla gminy, bo przyszła zabudowa zagrodzi
niepotrzebne przejście między kortami a ogrodzeniem terenów
przemysłowych. Są to wnioski z jego obserwacji.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że jeżeli są wątpliwości nawet
drobne, to wycofuje ten projekt uchwały. Będzie on przedstawiony na
następnej sesji.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że
początkowo wątpliwości były, niektórzy obawiali się bezpodstawnie
utrudnienia wejścia na korty tenisowe.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski jeszcze raz podkreślił, że jeżeli są jakieś
wątpliwości, to wycofuje projekt uchwały, żeby wyjaśnić niejasności.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że on ma wątpliwości.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że szanuje zdanie każdego, więc
wycofuje projekt uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że on
nie ma żadnych wątpliwości. Oglądał ten teren. W związku z propozycją
p. Burmistrza wycofania projektu uchwały, poprosił o przegłosowanie jej.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za wycofaniem projektu uchwały - - osób
Przeciw - - osób
Wstrzymało się - 13 osób.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zaproponował, aby temat ten odroczyć do
następnej sesji.
W związku z tym, że Rada Miejska nie zajęła stanowiska w przedmiotowej
sprawie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie zmiany porządku obrad i wycofanie z niego projektu
uchwały.

9

(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za
- 7 osób
Przeciw
- - osób
Wstrzymało się - 6 osób.
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
9)

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego
ograniczonego działki numer 6190/1 o powierzchni 434 m.kw. 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 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 nie opiniowała
powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że
z tego co wie, działka nie nadaje się pod budowę domu, bo jest za wąska.
Gmina nie ma z niej żadnej korzyści, więc nie widzi żadnych przeszkód, aby ją
sprzedać. Następnie poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 11 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
2 osoby.
Uchwała Nr VII/35/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
10)

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Połaniec,
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Połaniec numerami: 6570/1 i 6570/2
o łącznej powierzchni 0,0359 ha.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
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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 nie opiniowała
powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Jolanta Pargieła - radna zapytała, czy działka o nr 6550/1 i 6550/2
należy do zasobów gminy.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego odparła,
że jest już sprzedana.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy był na tę
działkę ogłoszony przetarg.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego odparła,
że była licytacja.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec dodał, że on zna tę działkę
dokładnie. Obecnie jest ona bardzo mocno zarośnięta. Dodał, że na tym
terenie jest wiele działek opuszczonych, mimo że posiadają właścicieli.
Poprosił p. T.Parchetę, aby jakimś sposobem i pismami wymusić na ludziach,
żeby je uporządkowali. Zapytał, czy są w tym rejonie jeszcze jakieś inne
działki gminy.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
odpowiedziała, że jest jeszcze jedna.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/36/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
11)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg,
Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonego
uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005
roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 czerwca 2005 roku Nr 135 poz. 1702, wraz z jej zmianami
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uchwalonymi uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22
kwietnia 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. Nr 236 poz. 2348.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Kruzel Witek - Inspektor ds. budownictwa.
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.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pani Jolanta Pargieła - radna zapytała, jaki jest dopuszczalny poziom hałasu
dla obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem odnośnie
stężenia poziomu hałasu, dla zabudowy jednorodzinnej.
Pani Małgorzata Kruzel - Witek odparła, że 50 i 40 dB.
Pani Jolanta Pargieła - radna wyraziła zadnie, że nie jest przeciwko
Elektrowni, ale ze względu na to, że mieszka tam i wie, jaka jest uciążliwość
tego zakładu pracy i jaki niekorzystny ma to wpływ na mieszkańców, na
pewno opowie się przeciwko.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec wszystkich
poinformował, że Elektrownia niczego nie zmienia. Elektrownia nie hałasuje,
ani nie będzie hałasować bardziej.
Pani Jolanta Pargieła - radna zapytała, czy Elektrownia ma raport
oddziaływania i decyzje środowiskową na dopuszczenie „Zielonego Bloku”.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec odparł, że tak.
Decyzja środowiskowa została wydana zgodnie z przepisami prawa, było już
ogłoszenie. Elektrownia funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane
w kontekście przepisów prawa o ochronie środowiska, spełnia wszystkie
normy. Powiedział, że nie wie, w jakim zakresie p. radnej przeszkadza, bo tak
naprawdę Elektrownia bardziej nie hałasuje, ponieważ te normy hałasu są
przewidziane we wszystkich pozwoleniach wydawanych na poziomie tej
inwestycji. Zasygnalizował, że poprzedni plan, który obowiązywał do
uchwalenia planu dzisiaj wnioskowanego o zmianę posługiwał się właściwą
terminologią. Podkreślił, że również usługi, które funkcjonują wokół Elektrowni
tj. zakłady, warsztaty usługowe też hałasu o normie nocnej 40 dB nie są
w stanie spełnić. To nie jest - jak widać - tylko kwestia Elektrowni, to jest też
sprawa infrastruktury towarzyszącej.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy dobrze
rozumie, że Elektrownia do Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania,
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który był zmieniany 22 kwietnia ubiegłego roku, poziom hałaśliwości urządzeń
miała wyższy o 5.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec podkreślił, że
należy oddzielić dwa aspekty: Elektrownię, która jest zakładem, który
funkcjonuje i inwestycję „Zielony Blok”. Zostały podniesione dwie rzeczy.
Zarówno dla Elektrowni, która funkcjonuje w oparciu o pozwolenie
zintegrowane jest to kompleksowe pozwolenie na wszystkie rodzaje emisji,
i w drugim obszarze samej inwestycji „Zielonego Bloku” również jest decyzja
środowiskowa. W oparciu o nią zostało wydane pozwolenie na budowę. Tutaj
również Elektrownia jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie. Problem jest w tym, że nocna norma hałasu dla nowych inwestycji
wynosi 40 dB. Podkreślił, że Elektrownia bardziej nie hałasuje, chodzi tylko
o ustalenie pewnego stanu rzeczy. Ponieważ jest to Elektrownia, obiekt
przemysłowy, to dla niego nie powinna być ustalona w miejscowym planie
norma hałasu taka jak dla zabudowy jednorodzinnej. Zostaje tu tylko
przywracany stan rzeczy z poprzedniego planu.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, jaka jest różnica,
dla mieszkańców i dla posiadaczy działek między zabudową mieszkaniową
zagrodową i usługową.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podkreślił, że Elektrownia nie podnosi
żadnych hałasów, jeśli chodzi o stan, który był. Dzisiejsza uchwała jest bardzo
ważna ze względu na inny aspekt. Gdyby dzisiaj tej uchwały nie podjęto,
Elektrownia nie uruchomiłaby „Zielonego Bloku” i wielu innych inwestycji,
bardzo potrzebnych dla środowiska.
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, czy rok temu przy uchwalaniu
miejscowego planu Elektrowni nie interesowało to, nie było planów budowy
„Zielonego Bloku”.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec wyjaśnił, że to
nie jest kwestia samej budowy „Zielonego Bloku”. Elektrownia jest
zorganizowana w ten sposób, że Zarząd nie musi się tym interesować, bo ma
od tego odpowiednie służby. One zaś w pewnym momencie złożyły pierwsze
pismo z prośbą o sprostowanie, natomiast nie została ona w konsekwencji
uwzględniona.
Pani Małgorzata Kruzel - Witek - Inspektor ds. budownictwa uzupełniła, że
Elektrownia, choć złożyła wniosek o sprostowanie, uznała to za oczywistą
omyłkę. Dodała, że robi się zestawienia przyjęcia wniosków, czy został on
przyjęty pozytywnie czy negatywnie. Ten przyjęto negatywnie. Następnie
następuje wyłożenie planu i dyskusje publiczne. Błędem ze strony Elektrowni
jest, że nie było reprezentanta. Bo nieporozumienia wyszłyby na tym etapie
i dzisiaj by nie było tej uchwały. Pani M.Kruzel-Witek powiedziała, że
przypuszcza, że myślano, że zostały przejęte wartości z poprzedniego planu,
a wówczas była zabudowa zagrodowa i ona faktycznie miała o te 5 dB więcej,
było 55 dB i 45 dB. Ale w związku tym, że poznosiliśmy wszystkie strefy
zgodnie z przepisami, projektant dopuścił zabudowę jednorodzinną w Tursku,
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czego wcześniej nie było i posłużył się wartościami jak dla zabudowy
jednorodzinnej.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec stwierdził, że chodzi
o rozwój naszego środowiska, bo są to miejsca pracy. Nie ma
przeciwwskazań, żeby w obrębie Elektrowni ludzie budowali.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy dodał, że dzisiaj tak
naprawdę następuje uruchomienie pewnego procesu, jego zakończenie
będzie trwało pół roku do roku i z tym trzeba się liczyć. Dzisiaj jest tylko
możliwość, żeby powiedzieć, że przystępujemy do czegoś, natomiast potem
się pojawią urbaniści, planiści i specjaliści z różnych branż i wtedy będą
przekonywać i oceniać.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy z chwilą podjęcia tej uchwały nie
dopuścimy do tego, że za jakiś czas normy te zostaną na tym terenie
podniesione.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec wyjaśnił, że tak
jak p. Sekretarz wspomniał, zaczynamy procedurę, ale radni, głosując za,
z punktu widzenia przepisów powszechnie obowiązujących niczego nie
zmieniają.
Pan Janusz Bugaj - radny zasygnalizował, że nie można mówić, że z chwilą
uruchomienia „Zielonego Bloku” ten hałas będzie taki sam jak obecnie.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec odparł, że nie
może być większy, ponieważ to wynika z przepisów. Najpierw się składa
wniosek, w którym określa się zakres ekspertyzy środowiskowej, która ocenia
daną inwestycję i jej wpływ na środowisko. Jednym z badanych jest hałas i ta
decyzja nie zostałaby wydana, gdyby normy hałasu tej inwestycji zostały
ocenione powyżej tej dopuszczalnej przepisami prawa.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski wyjaśnił, że nie chodzi mu
o to, żeby utrudnić rozwój Elektrowni, ale z tym wiążą się wydatki, których
można było uniknąć, tylko ze strony zakładu w zeszłym roku nie było żadnego
zainteresowania.
Pan Krystian Stanek - przedstawiciel Elektrowni Połaniec wyjaśnił, że
zainteresowanie było, można oceniać jego zakres. Jak p. Burmistrz wspomniał
Elektrownia za to płaci, czyli ponosi konsekwencje tej decyzji.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 12 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
1 osoba
Uchwała Nr VII/37/11 została podjęta.
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
12)

Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w Połańcu,
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p.p.
Elżbiety i Mariana Kłyś.
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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że tak jak p. Teresa powiedziała,
działka właściciela leży wzdłuż drogi krajowej, w której wg projektu będą
umieszczone media, które doprowadzane są w projekcie do strefy C. Bez tej
działki nie byłoby możliwości uzbrojenia strefy C oraz nie można by zacząć
procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Podkreślił, że nie jest
zwolennikiem tego typu zamian, ale w tej sytuacji inne rozwiązanie jest
niemożliwe.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podziękował
p. Burmistrzowi, p. Zastępcy Burmistrza za negocjacje w tej sprawie.
Podkreślił, że ta działka jest nieodzowna przy budowie strefy C.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 13 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/38/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

poprosił

Ad. 4.
Sprawozdanie
za rok 2010 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połańcu.
W związku z tym, że p. radni otrzymali sprawozdanie za 2010 rok z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Przewodniczący Stanisław Lolo zaproponował,
aby przedstawianie powyższego sprawozdania odbywało się w formie pytań
i odpowiedzi.
Radni przez aklamację przyjęli propozycję p. Przewodniczącego.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zwrócił uwagę, że wczoraj na
komisji prosili, żeby na dzisiejszą sesję była przygotowana informacja, ile osób było
poszkodowanych w wyniku powodzi w konkretnych miejscowościach i jaką pomoc
oni otrzymali.
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Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że w sprawozdaniu
brakuje mu najważniejszego zagadnienia, chodzi o informację o powodzi.
W sprawozdaniu jest ona potraktowana „po macoszemu”. Wiceprzewodniczący
powiedział, że nie brał udziału w powodzi ze względu na stan zdrowia i myślał, że
dowie się czegoś z tego sprawozdania. Czytał go cztery razy i nie wie nic. Doczytał
się tylko, że w sumie dla powodzian jest wypłacone 15 mln 500 tys. zł. Sądził, że
w tym sprawozdaniu będzie podane ogólnie, ile rodzin w danej miejscowości dostało
zasiłki. Jest tylko zapis cyt: „Jednocześnie wypłacono zasiłki celowe dla rodzin
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź - dotyczyło to - 220 rodzin”.
Zapytał, czy tylko 220 rodzin dostało zasiłki.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że tak. 220 rodzinom
wypłacono zasiłki z tytułu poniesienia szkód w uprawach rolnych, a 15 mln 500 tys. zł
to jest ogólna kwota.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski dodał, że w sprawozdaniu
wymienionych jest 5 miejscowości, które były zalane, a jak się okazało, było ich
więcej. Żadnej wzmianki nie było o podtopieniach. A tu się okazuje, że było
podtopionych 16 sołectw. Zasygnalizował, że na str. 6 sprawozdania jest tabela nr 1
i tabela nr 2. Zapytał, czy są tam zawarte te same wartości tylko w rozbiciu na
kryteria, na podstawie których przydzielono zasiłki.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że tabela nr 1 to jest liczba
osób i rodzin objętych pomocą, a tabela nr 2 to są powody przyznania pomocy.
Dlatego osoby mogą powielać się w obu tabelach.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie całej
procedury spoczywającej na OPS względem osób, które były podtopione, aby mogły
otrzymać odszkodowanie.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że jeśli chodzi o wypłatę
zasiłków celowych, pierwszym dokumentem był wniosek o wypłatę zasiłku, który
osoba poszkodowana składała w OPS.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, skąd ludzie wiedzieli, że
maja składać wnioski.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że taką informacje otrzymali
sołtysi. Były zebrania i zainteresowani byli informowani przez sołtysów, jak również
przez pracowników OPS. Pracownicy od początku byli w terenie, robili wywiady
i udzielali informacji.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że bardzo dużo
słyszał głosów od mieszkańców, szczególnie tych, którzy byli podtopieni, że nie
wiedzieli o tym.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że było to nagłośnione,
każdy miał dostęp do informacji.
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Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał p. T. Ptak, czy byłaby
w stanie powiedzieć, ile rodzin w poszczególnych sołectwach otrzymało zasiłki.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że w tej chwili nie.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski jeszcze raz podkreślił, że
uważał, że w sprawozdaniu będą wyczerpujące informacje, a brakuje
najważniejszych.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS dodała, że należało to zgłosić na
komisji.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski odparł, że było zgłoszone
i p. Kierownik zadeklarowała, że sprawa będzie przedstawiona na sesji.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zadnie, że nie chodzi o to,
żeby się na kimś zemścić, tylko trzeba mówić prawdę. Powódź to jest najgorsze
zdarzenie dla każdego mieszkańca, dla jednostki OPS, dla Burmistrza, Rady
i każdego człowieka. Pewne rzeczy nie były doprowadzone do porządku tak, jak
powinny być. Brakowało informacji. On był zaskoczony i powie wprost, że poszło to
pocztą pantoflową. Podkreślił, że informacja powinna być czytelna i dostępna.
Odnośnie nowego rozporządzenia też tej informacji nie było.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS poprosiła o sprecyzowanie jakiego
rozporządzenia.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec odparł, że chodzi o interpretację,
co to jest powódź. Chyba wiemy wszyscy: nagłe nieprzewidziane zjawisko.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że temat ten jest kontrowersyjny,
ale do niego należy podchodzić spokojnie. Można mieć faktycznie wiele uwag. Ale
dzisiaj jesteśmy mądrzejsi. Mógł ktoś nie wiedzieć, jest taka możliwość. Ale były
informacje przekazywane poprzez sołtysów oraz na zebraniach, które organizowano.
Co prawda nie wszyscy na tych zebraniach byli. Pani T. Ptak wspomniała, że
pracownicy informowali także w terenie. Informacja na pewno była. Dlaczego nie
dotarła do wszystkich, dziś trudno o tym mówić. To co można było robić, to na pewno
służby do tego powołane robiły. Dzisiejsze uwagi są potrzebne, żeby w razie
kolejnych takich sytuacji można je było przyjąć i wdrożyć. Nie można mieć jednak
pretensji. Nie było wolą nikogo, żeby kogokolwiek pominąć. Wydaje mu się, że
zrobiono wszystko, co było możliwe. Uwagi chętnie przyjmie. To co radni p. Andrzej
i p. Zdzisław mówią, mają rację, ale do Pań z OPS nie można mieć żadnych
zarzutów. Trzeba im podziękować. Podziękować należy
także wszystkim
jednostkom za to, co robiły w trakcie powodzi.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec podkreślił, że w czasie powodzi
wielka pomoc i ofiarność płynęły z każdej strony, tylko niektóre rzeczy powinny być
bardziej dopracowane. Wtedy nikt jemu jako Przewodniczącemu Zarządu Osiedla
czy radnemu nie zarzuciłby, że on praktycznie nie wiedział. To jest takie tłumaczenie,
czy ktoś mu uwierzy, nie jest pewien. Mówmy to, co było dobre, ale też mówmy to, co
było złe. Żeby się te niedociągnięcia więcej nie powtarzały. I tutaj myśli, że temat
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trzeba w tej dyskusji już zamknąć. Bo nikt nikomu źle nie życzy, każdy chce, żeby
wszystko było w porządku, ale jeżeli są jakieś niedociągnięcia, to też na sesji Rady
należy o tym mówić.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podkreślił, że on też nie chciałby,
aby jego wystąpienie było odebrane jako frontalny atak. On zawsze sprawozdanie
z OPS chwali, bo jest rzeczowe i czytelne. Tylko w tym sprawozdaniu zabrakło mu
szczegółów dotyczących powodzi.
Pan Zbigniew Porębski - radny w związku z tym, że to sprawozdanie trafiło do
radnych z drobnymi uchybieniami, poprosił, aby wszystkie rzeczy, o których tu
mówiono, zostały dopełnione.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, jakie są główne problemy, jeśli chodzi
o osoby starsze, schorowane, biedne. W jakim kierunku należy pójść z działaniami
gminy w tym zakresie.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że z tego co się
orientuje, wszystkie osoby starsze mają opiekę, opiekunki docierają wszędzie.
Czasami są problemy, ale posiłkują się osobami z grup interwencyjnych. Jeśli chodzi
o osoby chore kierowane są do domów pomocy - obecnie 5 osób jest w domach
pomocy społecznej. Większych problemów w tym zakresie nie widzi.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał o kwestię zasiłków okresowych i celowych.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że obecnie budżet, który
mają, wystarcza. Myśli, że po półroczu zorientują się bardziej, jak to będzie
wyglądać. W tej chwili jakie złożą zapotrzebowanie na zasiłki okresowe na dotacje,
takie dostają środki. Nie ma tu problemów.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy Panie z OPS zauważają, że
istnieje proces starzenia się mieszkańców Połańca w przełożeniu na podopiecznych.
Czy więcej ludzi starszych zgłasza się po pomoc.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że wysokość zasiłków jak
i ilość są porównywalne. Nie ma drastycznych skoków. W poprzednich latach był taki
kłopot, że nie mogli dostać tyle środków, ile chcieli np. składali zapotrzebowanie na
20 tys. zł a otrzymywali 10 tys. zł. W tej chwili nie ma tego problemu.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy zwiększa się ilość osób
potrzebujących pomocy.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że raczej nie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo stwierdził, że jest obiegowa opinia, że
w Połańcu jest coraz więcej ludzi w wieku emerytalnym i te osoby teraz mogą
potrzebować pomocy.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że nie zauważyła takiego
wzrostu. Rzeczywiście społeczeństwo się starzeje, ale nie jest bez środków do życia.
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Jeżeli ktoś spełnia kryterium dochodowe, korzysta z dodatków różnego rodzaju np.
mieszkaniowego. Osoby starsze, które same mieszkają, mają trudności z opłatami
czynszów, bo gdy mieszkają same i mają duże mieszkanie, to się nie kwalifikują do
dodatku, ze względu na obwarowania metrażowe. Taka osoba nie dostanie dodatku
mieszkaniowego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy są sytuacje, że osoby te chcą
zamiany mieszkań na mniejsze i czy OPS pomaga przy tym.
Pani Irena Babińska - St. Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń
rodzinnych odpowiedziała, że są zapytania, ale nie jest to nagminne. Wiadomo, że
w Połańcu nikt nie zamieni mieszkania mniejszego na większe i odwrotnie. Jak jest
jednoosobowe gospodarstwo domowe, to taka osoba, jeżeli ma więcej niż 45,5
metra, dodatku mieszkaniowego nie dostanie, bo ona maksymalnie może mieć 45,5
metra. Powyżej tego limitu nie dostanie dodatku mieszkaniowego, nawet gdyby miała
bardzo niskich dochód.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, ile osób z terenu gminy jest w domach
pomocy społecznej i w jakiej wysokości gmina to finansuje.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że w tej chwili 5 osób. 70
% pokrywa osoba, która tam przebywa, ze swojej renty, emerytury, a resztę pokrywa
gmina.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy te 70 % jest niezależne od
wielkości świadczenia.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że niezależne.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, czy gmina występuje do rodziny
w sprawie pokrywania kosztów.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że gmina może
wystąpić, ale są to trudne rzeczy. W tamtym roku jedna rodzina dopłacała 100 zł
miesięcznie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy to wynika z tego, że ludzie ci nie
mogą sobie pozwolić na pomoc osobie bliskiej.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że przeważnie tak.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, co wtedy, gdy osoba, która znajdzie się
w tym domu, nie ma dochodów.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że wtedy gmina musi
pokryć całość.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, ile wynosi średni
miesięczny koszt pobytu jednej osoby w domu pomocy.

19

Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że to zależy od placówki.
Jest to 2 500 zł, 2 100 zł.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że z tabelki
w sprawozdaniu wynika, że na 5 osób gmina wydała w skali roku ponad 85 tys. zł,
czyli przypada 15 tys. zł na osobę. Zapytał, czy domy pomocy są prywatne.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że mogą być, ale gmina nie
ma nikogo w prywatnych domach pomocy.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy OPS interesuje się
znajdującymi się w domach pomocy.

osobami

Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że tak. Pracownicy socjalni
się z nimi kontaktują, odwiedzają te osoby.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił o informację na temat dożywiania
w gminie.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS udzieliła informacji, że jeśli chodzi
o dzieci w szkole, wszyscy, którzy się zgłoszą i spełniają kryteria, mają opłacane
obiady. Z obiadów korzysta około 250 dzieci. Osobom starszym OPS kupuje obiady
albo dostają zasiłki na artykuły spożywcze na takiej zasadzie, że idą do sklepu
i wybierają asortyment spożywczy.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy oprócz posiłków dostają talony
na artykuły spożywcze.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że nie. Mają albo jedno
albo drugie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o liczbę etatów i fizycznych osób, które
pracują bezpośrednio w terenie.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że są 3 opiekunki
społeczne, w tym 1 od spraw specjalistycznych.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy to jest wystarczająca liczba.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odparła, że według niej nie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, ile podopiecznych przypada na jedną
Panią.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że średnio około 26
podopiecznych. Gdyby nie pomoc pracowników z grupy interwencyjnej, to naprawdę
byłoby kiepsko.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał,
interwencyjnej.
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jak to było, gdy nie było grupy

Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że było mniej osób, które
wymagały opieki w domach. Z roku na rok tych osób przybywa.
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, jak często pracownicy socjalni odwiedzają te
osoby.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że to zależy od stanu.
Niektóre osoby codziennie, niektóre dwa razy w tygodniu, niektóre trzy razy
w tygodniu.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zasygnalizował, że jeśli nie będzie
pracowników z grup interwencyjnych to będzie poważny problem, bo on sobie nie
wyobraża, żeby na całą gminę były tylko 2 opiekunki.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS przyznała rację, że będzie problem.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zasygnalizował, że z tego co
p. T. Ptak mówi, wynika, że jest brak personelu, że powinno być zatrudnionych
więcej osób. Zapytał, jakie jeszcze OPS ma potrzeby, żeby ta opieka dla ludzi
starszych, niepełnosprawnych dobrze funkcjonowała.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że są problemy
z dotarciem do podopiecznych.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, jakim pojazdem OPS dysponuje.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS odpowiedziała, że żadnym.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, jak się w takim razie poruszają.
Pani Teodora Ptak - Główny Księgowy OPS wyjaśniła, że czasami swoimi
samochodami, czasami samochodem urzędu.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście i Gminie Połaniec za okres od 01 styczeń 2010r. do 31 grudzień 2010r.
przedstawiła Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego.
Pan Adam Łukwski - radny zapytał, od czego zależą wynagrodzenia i wydatki
różne w pozycji: „zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach”, bo raz są one wyższe, raz
niższe.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego wyjaśniła, że jest to
ustalone w oparciu o funkcjonowanie świetlicy i kwalifikacje nauczycieli, którzy
prowadzą takie zajęcia.
Pan Adam Łukwski - radny zapytał, z kim to jest ustalane.
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Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego odpowiedziała, że
z p. Burmistrzem.
Pan Adam Łukwski – radny zapytał, odnośnie wydatków różnych od czego to
zależy.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego odpowiedziała, że
są programy opracowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zasygnalizował, że jeśli chodzi o prenumeratę
czasopism do Punktu Konsultacyjno-Inforamcyjnego, skorzystało z niej około 20
osób. Zapytał, jak to należy rozumieć.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego wyjaśniła, że
czasopisma są związane z działalnością profilaktyczną m.in. dobre pismo
„Charaktery”. Z czasopism tych korzystają nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia
w świetlicach socjoterapeutycznych, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W tych gazetach na bieżąco są zamieszczane zmiany
dotyczące przepisów prawnych regulujących działalność profilaktyczną.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo wyjaśnił, że nie neguje potrzeby posiadania
tych czasopism, tylko jeżeli korzysta z nich 20 osób, a my wydajemy 2 233 zł - to zbyt
duża dysproporcja.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego dodała, że te
czasopisma są umieszczane w punkcie konsultacyjnym, z korzystają z nich
pracownicy, którzy prowadzą zajęcia, uczestnicy, którzy tam przychodzą, w ramach
pozyskiwania porad, są
także przekazywane nauczycielom. Dodała, że na
przyszłość nie będą tego ujmować.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, ile to jest tytułów.
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacyjnego odpowiedziała, że 8.
Dodała, że Pani, która prowadzi sprawy profilaktyki, jest merytorycznie bardzo
dobrze przygotowana i na bieżąco śledzi zmiany przepisów, na temat działalności
profilaktycznej w naszym kraju. Zresztą wydaje jej się, że większość kadry jest
dobrze przygotowana.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił się do radnego p. A. Łukawskiego, że
kwoty za godzinę nie wzrosły od 3 lat.
Ad. 5.
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:
- uczestniczył w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP na terenie Gminy
Połaniec: OSP Maśnik, OSP Rudniki, OSP Tursko Małe, OSP Zrębin,
- reprezentował Radę w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych sołectw
i osiedli: Osiedle Nr 1, Osiedle Nr 2, Osiedle Nr 3, sołectwa: Rybitwy, Ruszcza,
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Maśnik, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia,
reprezentował Radę podczas zabawy choinkowej na osiedlu Północ
zorganizowanej przez Zarząd Osiedla Nr 3,
uczestniczył w zebraniach wiejskich w sprawie wykupu gruntów,
reprezentował Radę podczas koncertu zorganizowanego przez CKiSz
w Połańcu „Zimowe miraże”,
brał udział w uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi restauracji „Karolina”
w Połańcu,
reprezentował Radę podczas uroczystego oddania Oddziału Pediatrycznego
Szpitala w Staszowie,
w Dzień Kobiet w imieniu Rady składał życzenia pracownicom UMiG, ZEAOiW,
CKiSz, Biblioteki Publicznej,
odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy, jest w ciągłym kontakcie
z p. Burmistrzem i z p. Zastępcą Burmistrza.

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
spotkania,
w
których
uczestniczył
razem
z p. Przewodniczącym:
18.02.2011r.
Spotkanie w sprawie wykupu gruntów, spotkanie odbyło się
w CKiSz,
21.02.2011r.
Roczna
narada
podsumowująca
działalność
KPPSP
w Staszowie,
22.02.2011r.
Spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie
w sprawie nabycia majątku „Siarki” odnośnie wody pitnej,
25.02.2011r.
Spotkanie w sprawie wykupu gruntów,
26.02.2011r.
Finał Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej w Ruszczy,
26.02.2011r.
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP,
03.03.2011r.
Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
18.03.2011r.
Spotkanie z Sołtysami (m.in. w sprawie funduszu sołeckiego)
oprócz tego odbył wiele wyjazdów, spotkań z p. Marszałkiem, a także przeprowadził
rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę, mieszkania i poruszającymi
sprawy różne.
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił o informacje odnośnie wody pitnej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że Kopalnia Siarki w Grzybowie ma
być prywatyzowana, może nie w tym roku, ale w następnym na pewno. Gmina chce
uprzedzić firmę, która mogłaby wykupić urządzenia, które służą do wydobywania
i przesyłu wody pitnej. Prowadzone są rozmowy z 3 samorządami: Staszów, Osiek
i Połaniec. W tej kwestii były wspólne wyjazdy do Ministra Skarbu. Chcemy nabyć te
urządzenia poprzez realizację ścieżki, która ma polegać na tym, że Minister Skarbu
przekazuje je Marszałkowi, a Marszałek gminom. I to aktualnie jest na etapie
przygotowawczym. Ma nadzieje, że nic się nie stanie po drodze i będzie można tą
ścieżkę przeprowadzić do końca. Jest ona jedynie możliwa, jeśli chodzi
o przejęcie urządzeń bezgotówkowo, każda inna forma powodowałaby wydawanie
środków z budżetu Miasta i Gminy Połaniec, ale to też, w razie gdyby ta pierwsza
opcja nie była zrealizowana, należy wziąć pod uwagę.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przedstawił informację dotyczącą realizacji
inwestycji:
- wybrano wykonawcę robót na przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec: Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec-Rybitwy, Remont
drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik, Remont drogi gminnej nr 366153T
w msc. Maśnik w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011", wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu, termin realizacji
31.VIII.2011r. za kwotę 2 901 500 zł, dofinansowanie zewnętrzne 1 450 700 zł,
- trwają prace przy zadaniach pn: „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki,
Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła”, „Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare,
Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na
łączną kwotę 1 495 218,91 zł, dofinansowanie 652 844 zł, wykonawca PPHU
„Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwa realizacja zadania
„Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej
i kulturalnej w Gminie Połaniec w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe,
Brzozowa, Rudniki, Zrębin, Łęg, Okrągła”, oraz
„Wzrost jakości oferty
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach:
Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik”
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” na łączną kwotę 785 223,38 zł, dofinansowanie z zewnątrz
510 632 zł, wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca" - łączna wartość zadania 686 209,62 zł, w ramach tego zadania
wykonane zostanie: place zabaw przy ul. Madalińskiego, ul. Kościuszki, ul.
Kościelnej i osiedlu Północ, wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwają prace ukończeniowe 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), wartość zadania 3 621 858 zł,
dofinansowanie 1 875 052 zł, wykonawca PGK i p. M. Niziałek, termin
wykonania 30.04.2011r.
- trwają prace końcowe 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), łączna kwota
zadania 4 095 298 zł, dofinansowanie z zewnątrz 2 535 000 zł, wykonawca
PISiE „Insmont” E.Bąk,
- trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę przy PB. „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” wartość zadania
468 419 zł, dofinansowanie 281 051 zł,
- trwa wykonywanie PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu, koszt
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inwestycji 61 000 zł.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał o domki, które się znajdują
na placu bazarowym, o to, ile ich będzie i czy ogłoszony zostanie na nie przetarg.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że dzisiaj jeszcze nie zna formy
wynajęcia, dzierżawy czy nawet wykupu tych domków. Najpierw należy dojść do
porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, o formy kto i na jakich zasadach może
wziąć całość, ponieważ są to w części pieniądze zewnętrzne. Do tej pory była
możliwość wieczystego użytkowania i na to właśnie powinien być przetarg. Każdy
mógłby do niego przystąpić. Ta forma przetargu daje możliwość wyboru poprzez
dobrą koncepcje, ale co do ustalenia ilości punktów za koncepcje, cenę, należy to
uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim, jeszcze nie wiadomo, jak to dokładnie będzie.
Pan Adam Łańka - radny zapytał, czy przewidziane są jakieś stałe miejsca pracy na
terenie giełdy.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, że dzisiaj w tym zadaniu, po pierwszym
etapie jest 20 domków. Docelowo ma być ich 50. Jeśli chodzi o stałe miejsca pracy,
to muszą być. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię samych domków, których ma
być 50, razy dwa, bo tam będzie praca na dwie zmiany, to jest co najmniej 100
miejsc pracy stałych. Ponadto tym obszarem, ktoś jeszcze musi się zajmować, musi
ktoś wpuszczać, inkasować, nadzorować, więc stałe miejsca pracy będą.
Dodatkowo będzie tam docelowo zamontowany monitoring, którego jeszcze nie ma.
Plac ten musi być bezpieczny i wielofunkcyjny.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zgłosił potrzebę przeglądu
i remontu kładki na rzece Czarnej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że przegląd był zrobiony. Pokazał on, co
ma być zrobione, jeśli chodzi o remont, wystąpiono o środki tzw. powodziówki.
W pierwszej transzy kładka się nie znalazła, ma nadzieje, że przy drugim rozdaniu
się uda. Dodał, że trwają prace przygotowawcze do określenia zakresu
bezpiecznego przejścia - przejazdu przez Połaniec, jeśli chodzi o drogę krajową. Jest
wstępna analiza, co byśmy chcieli zrobić. Chodzi o to, że może się uda odpowiednio
przebudować sam wyjazd drogi z Kraśnika (dosłownie kawałek rogu) i może przez to
się uda, że ten lewoskręt będzie funkcjonował. Tam jest również kwestia przejścia
dla pieszych, są zaplanowane światła. Kolejny punkt na drodze krajowej jest
w Ruszczy. Tam bezwzględnie chcemy, żeby można było zamontować światła
sygnalizacyjne, jeśli chodzi o przejście, kolejny punkt to dobudowa chodników na
Przychodach do przystanku. Jeśli chodzi o Połaniec, to od samego wjazdu
próbujemy spowolnić ruch, różnymi znakami poziomymi i pionowymi, jak również
zbudować na głównym skrzyżowaniu światła na żądanie, które będą powiązane
z wyjazdem z osiedla w prawo i w lewo. Jeśli chodzi o rynek, jest koncepcja świateł
sygnalizacyjnych przy wyjeździe z rynku jak również ograniczenie prędkości do 40
km na godzinę. Jeśli chodzi o Okrągłą, tam jest również kwestia ograniczenia
prędkości, którą chcemy wprowadzić. Prowadzimy rozmowy z tzw. stroną
zainteresowaną odnośnie sieci handlowej po prawej stronie drogi krajowej, obok
galerii, która również jest zainteresowana tym, żeby wyjazd w kierunku Kraśnika był
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bardziej wszechstronny.
Wspólnie mówimy o możliwości współfinansowania
rozwiązania jakim byłoby rondo. Załatwiłoby ono wszystko - zarówno spowolnienie
na drodze krajowej, jak i przejście. Również punkt możliwość schowania się dwóch
samochodów przy skręcie w lewo przed pocztą w kierunku ulicy Krakowskiej. Tu też
chcemy trochę przebudować, przynajmniej w formie oznakowania poziomego.
Pan Wojciech Woszczek - mieszkaniec miasta Połaniec zgłosił potrzebę
zlikwidowania atrapy, gdzie jest wkładany radar.
Informacja na temat pracy Komisji Rady w okresie między sesjami w tym
przyjęcie planów pracy Komisji na 2011 rok.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz w dniu 23 marca 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad
niniejszej sesji.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz w dniu w 22 marca 2011r. Zaopiniowała projekty uchwał, będące
w porządku obrad niniejszej sesji oraz rozpatrzyła podania o przydział mieszkań
socjalnych.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz
w dniu 21 marca 2011r. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad
niniejszej sesji. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności
placówek oświatowych oraz działalnością klubów sportowych działających na terenie
gminy.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się dwa razy w dniu 11 marca
2011r. i w dniu 15 marca 2011r. Aktualnie trwa kontrola placówek oświatowych.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, na jakim etapie kontroli jest komisja.
Pani Jolanta Pargieła - radna odparła, że jeszcze musi odbyć się kilka spotkań, bo
zakres kontroli jest bardzo obszerny.
Pan Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami
spotkała się dwa razy w dniu 23 marca 2011 roku i 24 marca 2010r. Zaopiniowała
wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad niniejszej sesji.
Ad. 6.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że na dzisiejszej sesji nie
wpłynęły żadne interpelacje.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski udzielił odpowiedzi na interpelację radnej
p. Jolanty Pargieła złożoną na sesji w dniu 17 lutego 2011r. /odpowiedź na
interpelację znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu/.
Ad. 7.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zasygnalizował, że kiedyś na Komisji Oświaty
rozmawiano o wygospodarowaniu środków dla zdolnych uczniów na stypendium.
Zapytał p. J. Kralę - Dyrektora ZEAOiW, czy coś w tej kwestii się dzieje.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu wyjaśniła, że ten temat jest opracowywany. Jest
przygotowana wstępna analiza i projekt uchwały. Podkreśliła, że ponieważ wiąże się
to z środkami finansowymi, równocześnie musza zwrócić się o nie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że środki te powinny znaleźć się
w obecnym budżecie oświaty.
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił o informacje na temat przejmowania
zbiorów z biblioteki z Elektrowni.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że przejęto część zbiorów bibliotecznych,
które były w Elektrowni, za symboliczną złotówkę. Ile dokładnie jest tych pozycji,
jeszcze nie wiadomo. One są w tym momencie złożone w byłym internacie i będą
sukcesywnie dokładane do zbiorów biblioteki gminnej, jak i jej filii.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, co z firmą, która remontuje chodniki przy
ul. Czarnieckiego, czy mają oni jakieś terminy i kiedy zaczną pracę, bo jak się chodzi
po tym placu budowy, to tragicznie wygląda.
Pan Tomasz Kiciński - radny zgłosił, że przy ul. Kr. Jadwigi również rozpoczęto
prace w listopadzie i do tej pory trwają.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że gmina rozstaje się z tą firma. Ma ona
dokończyć tylko dwa chodniki.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy będzie wyłoniona nowa firma
w drodze przetargu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że na pewno będzie trzeba jeszcze
raz podejść do tego zadania.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że na kortach tenisowych nie ma żadnej
tablicy informacyjnej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jeżeli nie ma, to powinna tam być.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, kiedy będzie chodnik i parking przed
sklepem Stokrotka.

27

Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu odparł, że niebawem
przystąpią do tych prac.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zgłosił potrzebę sprzątania piasku
po zimie.
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że PGK robi to cały
czas. Podkreślił, że teraz przedsiębiorstwo ma 3 zamiatarki.
Pan Tomasz Kiciński - radny zgłosił potrzebę nasadzenia uszkodzonych drzew
i krzewów po zimie. Zgłosił również, że przy bloku przy ul. B. Głowackiego 4 po
awarii wodociągowej pozostały wykopy, które są niebezpieczne.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że dwie osoby
pytały go, dlaczego inwestor chłodni, która miała być budowana w Połańcu,
przeniósł się do Osieka.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że nic na ten temat nie wie.
Pan Janusz Bugaj - radny poinformował, że mieszkańcy osiedla zgłaszają „psi
problem”. Mianowicie właściciele psów nie czują się w obowiązku sprzątać po nich
odchody.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że każdy obywatel gminy, gdy widzi,
że ktoś popełnia przestępstwo czy czyn niegodny, powinien zgłosić to na policję.
Pan Andrzej Buczek - radny zgłosił potrzebę przeglądu dróg lokalnych dojazdu do
pól.
Pani Jolanta Pargieła - radna zgłosiła potrzebę uzupełnienia oświetlenia w Łęgu.
Pani sołtys zgłaszała do niej, że są tam słupy, a nie ma oświetlenia.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że pojedzie tam w nocy i sprawdzi to.
Ad. 8.
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. 15:30 do godz. 19:50.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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