Protokół Nr XI/11 - Projekt
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 16 czerwca 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 Jarosław Kądziela
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
4. Pan Mieczysław Machulak
- Sekretarz Gminy Połaniec.
5. Pani Małgorzata Żugaj
- Skarbnik Gminy Połaniec.
II. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów Nr IX/11 i Nr X/11.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady
w 2010 r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub
innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2010 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 rok,
2/
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
za 2010 rok,
3/
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Połańcu za 2010 rok,
4/
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2010 rok,
5/
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2010 rok,
6/
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,
7/
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
8/
określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
9/
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
10/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
11/ zmiany uchwały Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011
roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na
grunty stanowiące własność pp. Pawła Puto i Joanny Kierys - Puto
zamieszkałych w Połańcu,
12/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod rowy odwadniające
w miejscowości Zdzieci Stare gm. Połaniec,
13/ zamiany gruntów położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy
Połaniec na grunty stanowiące własność Dariusza Bednarskiego,
14/ przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest
z terenu Miasta i Gminy Połaniec”.
6. Informacje bieżące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Obradom XI sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, informując, że w sali
znajduje się 14 radnych, to jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Zaproponował, aby przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad
wręczyć stroje sportowe drużynie młodzieżowej Osiedla Nr 2 pod nazwą „Orły”.
Radni przez aklamację przyjęli propozycję p. Przewodniczącego.
Stroje sportowe wręczył Burmistrz p. Jacek Tarnowski.
Sportowiec - w imieniu całej drużyny podziękował p. Burmistrzowi za stroje
sportowe.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo pogratulował sportowcom i złożył życzenia
sukcesów sportowych.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że opiekunem drużyny będzie
radny p. Krzysztof Woźniak. Życzył, aby drużyna pod jego przewodnictwem osiągała
dobre wyniki.
Pan Krzysztof Woźniak - radny podziękował za stroje. Wyraził zdanie, że jest to
kontynuacja tego, co zaczęto w zeszłej kadencji, kiedy wszystkie sołectwa dostały
stroje sportowe, a Osiedle Nr 2 dotąd ich nie miało. Powiedział, że teraz młodzież
będzie mogła rywalizować na równi z innymi.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo powitał przybyłego na sesję Wicestarostę
Powiatu Staszowskiego p. Michała Skotnickiego. 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 5
ppkt 15 tj. projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników. Zasygnalizował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach.
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Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie zmiany zgłoszonej
z upoważnienia p. Burmistrza przez Sekretarza p. Mieczysława Machulaka.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem ww. zmiany - 14 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z wprowadzoną zmianą.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem porządku obrad
z wprowadzoną zmianą
- 14 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 IX/11 z dnia 8 maja 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr IX/11 z dnia 8 maja 2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr IX/11 z dnia 8 maja 2011r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr X/11 z dnia 19 maja 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr X/11 z dnia 19 maja 2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr X/11 z dnia 19 maja 2011r. został przyjęty.
Ad. 3.
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2010 rok przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Lolo (sprawozdanie znajduje się do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2010 rok przedstawiła
Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Pargieła (sprawozdanie znajduje się do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w 2010 rok przedstawił
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Woźniak (sprawozdanie znajduje się do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
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Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w 2010 rok
przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Dalmata - Konwicka
(sprawozdanie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2010 rok
przedstawił Przewodniczący Komisji p. Adam Łukawski (sprawozdanie znajduje
się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych w 2010 rok
przedstawił Przewodniczący Komisji p. Józef Cichoń (sprawozdanie znajduje się
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).
Ad. 4.
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub
innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2010 r. przedstawiła Pani
Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy
onkolodzy i kardiolodzy byli z naszego województwa czy spoza niego.

zaproszeni

Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu odpowiedziała, że kardiolog pochodził z Warszawy, a onkolog z Krakowa.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, ile godzin przyjmowali.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu wyjaśniła, że kardiolog przyjmował od 13:00 do 18:00.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, ilu pacjentów przyjął.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu odparła, że około 20 osób.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski wyjaśnił, że pyta dlatego, bo
patrząc na kwoty, jakie zainkasował, około 4 tys. zł, i przyjmował załóżmy 10 godzin,
to praktycznie wychodzi 400 zł na godzinę. Przy funduszach, jakimi dysponuje
służba zdrowia, trudno nawet to nazwać.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu wyjaśniła, że jeśli chodzi o wynagrodzenie profesora Kuliga, to
społeczeństwo z Gminy Połaniec jest w Krakowie przyjmowane poza kolejnością.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy te 4 tys. zł to jest
bruttu czy netto.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu odpowiedziała, że brutto.
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Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, skąd się biorą różnice
w godzinach nadliczbowych pielęgniarek, bo są pozycje gdzie jest 31 zł za godzinę
a są pozycje gdzie jest 63 zł.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu wyjaśniła, że godziny nadliczbowe zależą od tego, ile w miesiącu jest dni
roboczych. W jednym miesiącu jest ich 23, w innym 19.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski sprecyzował, że nie chodzi mu
o liczbę godzin, tylko o stawkę za nie. W jednym miesiącu nadliczbówka płacona jest
31 zł, a w innym 63 zł.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu wyjaśniła, że należałoby sprawdzić, czy były to godziny nadliczbowe
w soboty i niedziele, które są płatne 100 %, czy w dni robocze płatne 50 %.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy Dyrektor Przychodni Zdrowia
pofatyguje się osobiście na sesję.
Pani Krystyna Łańka - Główny Księgowy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Połańcu w imieniu Dyrektora przeprosiła za jego nieobecność spowodowaną
pilnym wyjazdem do Warszawy.
Ad.5.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przedstawił prezentację multimedialną
zestawienia inwestycji Miasta i Gminy Połaniec w 2010r:
Kanalizacja sanitarna w Mieście i Gminie Połaniec
I etap
- 93 km kanalizacji,
- zamontowano 906 szt. przepompowni przydomowych,
- 18 szt. pompowni sieciowych,
- 19 szt. urządzeń płuczących,
- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Łęgu
- wybudowano 4 oczyszczalnie wód deszczowych przy ul. Partyzantów,
ul. Mieleckiej, ul. Zrębińskiej i ul. 11 Listopada.
II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Połaniec
W wyniku oszczędności z Etapu I, Gmina mogła wykonać dodatkowe zadanie
w postaci II Etapu Sanitacji.
- zamontowano 159 szt. pompowni przydomowych
Wartość zadania będącego przedmiotem umowy wynosi 603 052,10 Euro
brutto.
III etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Połaniec
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Podpisana umowa na wyk. Dokumentacji dla brakujących gospodarstw
w ilości 104 szt.
Środki na realizację planujemy pozyskać z prog. Odnowa wsi w roku
2011/2012
Planowana wartość zadania: ok. 250 000 Euro
Zakończenie wszystkich etapów pozwoli na pełne skanalizowanie gminy.
Drogi 2010r.
Pomoc rządowa - promesy na walkę ze skutkami powodzi Miasto i Gmina
Połaniec otrzymała dwukrotną pomoc rządową:
I PROMESA
II PROMESA
3 mln zł
1,5 mln zł
Koszt remontu dróg zniszczonych w wyniku powodzi 4 512 846, 10 zł.
Pozostałe drogi:
Remonty dróg gminnych w Zdzieciach Starych
Wartość brutto inwestycji: 321 982,90 zł
Remont drogi gminnej w Wymysłowie
na odcinku ok. 750 mb
Wartość brutto inwestycji: 57 600 zł

nr

366086T

(364068T)

Nowe chodniki:
ul. Kr. Jadwigi
ul. Czarnieckiego
wartość brutto inwestycji: 494 600 zł
Pozostałe chodniki:
ul. Żapniowska,
Os. Północ,
Łęg,
Tursko Małe,
Tursko Małe Kolonia.
Parkingi
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ nr 79 W POŁAŃCU
Wartość inwestycji brutto: 8 400 000 zł
- w tym udział Miasta i Gminy Połaniec: 450 000 zł
POZOSTAŁE INWESTYCJE
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta
Połaniec.
Projektem objęto 11 budynków:
- Centrum Kultury i Sztuki,
- 2 budynki Przedszkoli przy ul. Żapniowskiej i Madalińskiego,
- 4 segmenty Publicznej Szkoły Podstawowej (segment B z łącz. A, C, D
i G)
- 3 segmenty Publicznego Gimnazjum (A, E i F)
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- budynek Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej
Wartość brutto inwestycji: 8 674 247 zł
Dofinansowanie ze środków UE około 3 500 000 zł
Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Realizacja zadania pn. Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)
Wartość brutto inwestycji: 6 608 330 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 995 612 zł.
Remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu, Publiczne
Gimnazjum w Połańcu, Przedszkole Publiczne w Połańcu, Zespół Placówek
Oświatowych w Ruszczy, łączna wartość inwestycji ok. 1 500 000 zł.
Remont i malowanie elewacji nowego budynku Zespołu Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
Wartość inwestycji brutto: 187 258 zł.
Wkład Miasta i Gminy Połaniec wynosi: 55 000 zł.
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca - przebudowa Placu
Uniwersału Połanieckiego.
Budowa parków rekreacyjnych przy muszli koncertowej oraz przy basenie
Cała wartość Rewitalizacji brutto inwestycji: 6 894 048 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 366 891 zł.
Wartość budowy parków: 1 351 652 zł.
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na
terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Wartość brutto inwestycji: 2 511 474 zł.
Park z fontanną i nasadzenia zieleni.
Rozbudowa budynku (siłowni) w Połańcu.
Wartość brutto inwestycji: 408 781 zł.
Poprawa jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec
w ramach działania „Leader”.
Wartość inwestycji brutto: 832 000 zł.
„Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.”
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.
Wartość inwestycji brutto: 1 495 218,91 zł.
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku
Rewitalizacja II - Wartość brutto inwestycji: 754 302 zł.
Renowacja zabytkowych organów w Kościele pw. Świętego Marcina
w Połańcu.
Szacunkowa całkowita wartość projektu opiewa na 382 185,00 zł, w tym:
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- środki przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego - 229 311,00 zł
- wkład własny Parafii (kwota zapewniona przez Urząd Miasta i Gminy
w Połańcu i uwzględniona w budżecie na 2010 rok) - 152 874,00 zł.
STREFY INWESTYCYJNE
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap I, cała wartość
zadania 4 275 542 zł.
OBSZAR „A” o pow. ok. 2,2 ha – to tereny położone przy ul. Krakowskiej
w Połańcu.
Uroczyste oddanie inwestycji 18.06.2011r.
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap II, cała wartość
zadania 3 772 610 zł.
OBSZAR „B” o pow. 6 ha + 2 ha pozyskane - to tereny położone przy
ul. Wyzwolenia.
Uroczyste oddanie inwestycji 18.06.2011r.
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap III, cała wartość
zadania 21 711 254 zł.
OBSZAR „C” to największy obszar inwestycyjny o powierzchni terenu ok.
47,74 ha. Obejmuje tereny położone w północno - wschodniej części gminy
Połaniec, poza obszarem miasta, na terenie sołectwa Brzozowa, przy drodze
krajowej nr 79.
Dnia 15.06.2011r. ogłoszono przetarg, a zakończenie prac - koniec II kwartału
2012 roku.
Działania w zakresie przeciwpowodziowym Miasta i Gminy Połaniec:
- naprawa wałów przeciwpowodziowych
Rybitwy
Winnica
Ruszcza Kępa
Maśnik.
Gmina w wyniku przetargu oddała w wieczyste
z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczno-hotelowy

użytkowanie

grunt

OGÓŁEM WARTOŚĆ INWESTYCJI TO KWOTA
21 004 660,27 zł.
Ogółem pozyskane środki to kwota 7 077 692,30 zł.
OGÓŁEM WARTOŚĆ REMONTÓW TO KWOTA
10 666 937,41 zł.
Ogółem pozyskane środki to kwota 6 260 486 zł.
I. Dochody
- Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły
57 069 018 zł, z czego dochody bieżące 44 481 741 zł i majątkowe 12 587
277 zł.
- Budżet w ciągu roku zwiększył się o 22 751 133 zł.
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- Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 79 820 151 zł i został
zrealizowany na kwotę 75 682 537,60 zł. Główną przyczyną niskiego
wykonania dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania
inwestycyjne z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji
rzeczowej inwestycji.
II. Wydatki
Wydatki bieżące:
- Oświata i wychowanie: 16 546 641 zł,
- Pomoc społeczna: 21 214 849 zł,
- Transport i łączność: 9 042 636 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1 795 496 zł,
Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 82 764 282,69 zł.
Najważniejsze inwestycje to:
- Termomodernizacja budynków gminnych kwota 6 028 780,59 zł
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec kwota 3 962 468,07 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP I, kwota
2 122 649,64 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP II, kwota
2 017 050 zł
- Przebudowa Kina „Pegaz” kwota 2 995 975,72 zł
III. Ogólne uwagi o budżecie
- Gmina w ciągu roku 2010 spłaciła 2 193 716 zł pożyczek i kredytów oraz
umorzono nam pożyczki przypadające do spłaty w 2011 roku w wysokości
369 574,58 zł.
- Uwzględniając zaciągnięty kredyt w wysokości 6 900 000 zł, zadłużenie
Gminy na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 11 595 982,83 zł. Wysokość kwoty
zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Plany na 2011 rok - remont dróg „Schetynówki” na 2011 rok:
w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, Miasto i Gmina Połaniec
złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie, w ramach którego wykonana
zostanie przebudowa dróg i budowa ciągów pieszych:
- remont drogi gminnej Połaniec-Rybitwy,
- remont dróg gminnych w Maśniku,
- remont drogi powiatowej Rudniki - Wymysłów - Zrębin.
POŁANIEC JEST W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE SAMORZĄDÓW NAJLEPIEJ
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W POLSCE .
Gmina Połaniec znalazła się wśród 20 samorządów miejsko-wiejskich
najwyżej ocenionych w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, zajmując
13 miejsce w Polsce!
Z województwa świętokrzyskiego jest to jedyna gmina, która została uznana
za najlepiej rozwijającą się jednostkę samorządową.
MIASTO I GMINA POŁANIEC „MIASTEM I GMINĄ ROKU 2010/2011”.
Patronat honorowy nad VII Edycją Plebiscytu "Euro-Gmina 2010/2011”
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województwa świętokrzyskiego objęli Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna
Pałka - Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam
Jarubas. Uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Spośród wszystkich miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Miasto
i Gmina Połaniec, za swe liczne inicjatywy i osiągnięcia w przeróżnych
dziedzinach, otrzymała tytuł „Miasta i Gminy Roku 2010/2011”.
Pan Burmistrz podziękował wszystkim za rok ciężkiej pracy nie tylko na rzecz
budowy, ale również odbudowy. Zaznaczył, że rok był trudny, ale mimo tego
jako społeczeństwo potrafiliśmy się porozumieć w sytuacjach trudnych.
Potrafiliśmy zadbać, żeby nikomu się nic nie stało, bo w naszej gminie
i powiecie w czasie powodzi nikt nie zginął. Za to wszystko Burmistrz
podziękował Radzie ubiegłej i obecnej kadencji, sołtysom poprzedniej
i obecnej kadencji, p. Skarbnik, p. Sekretarzowi, p. Zastępcy Burmistrza,
pracownikom wszystkich jednostek oraz mieszkańcom. Podziękował także
Wicestaroście p. Michałowi Skotnickiemu, Zarządowi Województwa,
p. Wojewodzie, p. Marszałkowi i Posłowi p. A.Pałysowi.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, co mieści się
w informacji o stanie mienia komunalnego pod pozycją budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej - 6 sztuk.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec odparła, że są to
budynki Przychodni Zdrowia.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/67/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
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Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/68/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/69/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
Zdrowia w Połańcu za 2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
1 osoba
Wstrzymało się od głosu
- osób.
Uchwała Nr XI/70/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Połaniec za 2010 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
poinformowała, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. łącznie
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia
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komunalnego w dniu 17 maja br. wypracowała wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Połaniec za 2010 rok został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 68/2011 z dnia
25 maja 2011r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec
za 2010 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 zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podkreślił, że Rada będzie głosować
bardzo ważną uchwałę, podsumowującą pracę p. Burmistrza, wykonanie
przez niego jako gospodarza Miasta i Gminy budżetu. Realizacja budżetu
przebiegała prawidłowo i wykonana został zgodnie z planem, a wielkość
zakładanego budżetu, co warto podkreślić w trakcie realizacji została znacznie
podwyższona. Podkreślił, że Rada ocenia także Burmistrza jako człowieka.
Wspomniał rok 2010, powódź, zachowanie i działania p. Burmistrza.
Podkreślił, że dla niego dużą przyjemnością jest współpracować z takim
człowiekiem, jakim jest p. Jacek Tarnowski. Mówi to nie tylko jako
Przewodniczący Rady, ale również mieszkaniec Połańca, który przed laty miał
marzenia i wizje dotyczące przyszłości miasta, jego wyglądu i rozwoju.
Obecnie te wizje i marzenia się spełniają. Połaniec się rozwija, jest coraz
piękniejszy i coraz wygodniej się w nim żyje. Jest przekonany, że będzie się
nadal rozwijał, bo są ku temu odpowiednie przesłanki. To jest oczywiście
zasługa wszystkich mieszkańców, byłej i obecnej Rady Miejskiej, ale przede
wszystkim zasługa dobrego gospodarza. Podkreślił, że spośród wszystkich
miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Połaniec
otrzymała tytuł „Miasta i Gminy Roku 2010/2011”. Poinformował, że był
w Kielcach razem z p. Burmistrzem na uroczystości wręczenia tego
wyróżnienia i przy okazji dowiedział się o kulisach przyznania tej nagrody
i chce o tym powiedzieć, bo to również świadczy o osobie naszego
Burmistrza. On tego by nie powiedział a warto o tym wiedzieć. Na początku
Kapituła przyznała wyróżnienie „Burmistrza Roku 2010/2011” p. Jackowi
Tarnowskiemu. Burmistrz nie przyjął tego tytułu argumentując, że ten zaszczyt
należy się nie tylko jemu, ale wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego

13

Miasta i naszej Gminy. Powiedział, że organizatorzy spotkali się pierwszy raz
z taką sytuacją. Na zakończenie swojej wypowiedzi pogratulował
p. Burmistrzowi wyników pracy i podziękował za zaangażowanie oraz za
skromność.
Pan Tadeusz Dalmata - mieszkaniec miasta Połaniec zasygnalizował, że
jako działacz Połańca od wielu lat, pamięta każdą dróżkę jeszcze przed
powstaniem miasta i nowe budowy. Zgłosił wniosek, żeby nadal
współpracować z samorządami, z mieszkańcami, tak jak było w tamtej
kadencji i jak jest teraz. Podkreślił, że ważną sprawą jest to, że p. Burmistrz,
Przewodniczący, Rada słuchają tego, co się mówi na zebraniach
samorządowych i realizują to. Jako przykład podał powstanie targowicy.
Podkreślił, że ona była wnioskowana
dwanaście lat temu. Chciano
zrealizować plac targowy po to, żeby przywrócić połanieckie targi
przedwojenne i powojenne. Dawni działacze podkreślali, że trudno się
doczekać tej realizacji. Teraz inwestycja będzie oddana i to bardzo cieszy.
Zaapelował także do Rady, żeby przegłosowała absolutorium i poparła
p. Burmistrza.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podkreślił, że padło dzisiaj
wiele szczegółowych i miłych informacji. Przede wszystkim na uwagę
zasługuje wystąpienie Przewodniczącego p. Stanisława Lolo odnośnie
statuetki. Zasygnalizował, że dzisiaj oceniane jest wykonanie budżetu za rok
2010. Wszyscy w materiałach otrzymali sprawozdanie, na komisjach
szczegółowo dyskutowano, zadawano pytania, p. Skarbnik w szczegółach
odpowiadała. Analizując wykonanie budżetu, powiedział, że został prawidłowo
wykonany, nie ma żadnych nieprawidłowości, każdy wydatek jest pokryty
dochodami, wszystkie wydatki w budżecie wykonane, były zawarte
w budżecie uchwalonym. Także według opinii
Regionalnej Izby
Obrachunkowej nie została naruszona dyscyplina budżetowa, jest on
prawidłowo wykonany. Postawiony wniosek Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium p. Burmistrzowi jest w zupełności
zasadny. W związku z tym zaproponował, aby przystąpić do przegłosowana
projektu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2010
rok.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/71/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Pan Michał Skotnicki - Wicestarosta Powiatu Staszowskiego podkreślił, że
Miasto i Gmina Połaniec rozwija się bardzo dynamicznie. Jeżeli byśmy mieli na
terenie powiatu wszystkie takie miasta i gminy, bylibyśmy krainą mlekiem i miodem
płynącą. Przytoczył kwoty przedstawiane przez p. Burmistrza - ok. 21 mln zł na
inwestycje, ok. 11 mln zł na remonty. Podkreślił, że w skali województwa jest to
ewenementem. To że budżet wzrósł na etapie projektu realizacji o ok. 22 mln zł, to
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jest niewiarygodny sukces. Te dodatkowe 22 mln zł nie wzięły się znikąd. Pan
Burmistrz przez skromność mówił, że zawdzięcza to Zarządowi Wojewódzkiemu,
Pani Wojewodzie, ale pieniądze unijne nie są tak łatwe i proste do wzięcia. Muszą
być napisane dobre projekty, które realizowane będą przynosiły rozwój i lepsze życie
dla ludzi. Takowe powstawały, przy zaangażowaniu grupy ludzi, a z wyników widać,
że są oni profesjonalistami w pełnym słowa tego znaczeniu. Podkreślił, że Gmina
Połaniec jest gminą XXI wieku. Pan Starosta podziękował p. Burmistrzowi za pracę
i powiedział, że może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony powiatu oraz radnych
powiatowych.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo pogratulował p. Burmistrzowi tak wspaniałego
wyniku głosowania. Myśli, że nie mógł być inny, biorąc pod uwagę zaangażowanie
p. Burmistrza w pracę na rzecz miasta i gminy.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim za ciepłe słowa. Odniósł
się do statuetki. Podkreślił, że dzisiaj promocja człowieka jest nam niepotrzebna.
Potrzebna jest promocja gminy. Gmina jest w szczególnym okresie. Wkrótce będzie
ogłoszony przetarg na inwestorów na teren B. Jest to pierwszy przetarg na
inwestora, więc promocja gminy jest dzisiaj wyjątkowo potrzebna. Mamy olbrzymią
szansę zmienić bieg możliwości tego regionu. To jest kolejny etap w rozwoju
naszego regionu. Przed nami są jeszcze wyzwania, pewne kierunki. Dzisiaj wprost
mówimy, że potrzebujemy pomocy. To są olbrzymie pieniądze, które musimy
znaleźć. Bez tych środków finansowych na kolejne obszary, nie będzie możliwości za
ileś tam lat. Pieniądze, które wkładamy, których de facto nie widać idą na uzbrojenie.
Gdybyśmy chcieli inwestować w coś co przynosi efekt wizualny, dla niektórych
byłoby inaczej, ale myślimy o przyszłości. Podziękował wszystkim, że te kilka lat,
które razem pracowali, przyczyniły się do tego, że dzisiaj mamy kolejny stopień do
rozwoju. Jeszcze jeden i będzie to już właściwe miejsce. Konkretne miejsca pracy,
konkretni inwestorzy. Nie byłoby to możliwe, by inwestorzy przyszli bez tego
pierwszego efektu. To jest podstawa. W województwie nie ma tak przygotowanych
miejsc dużo, dlatego tym bardzie musimy z tego argumentu skorzystać. Podziękował
p. Staroście, p. Przewodniczącemu, Radzie, p. Zastępcy Burmistrza, sołtysom,
kierownikom, pracownikom i wszystkim osobom zaangażowanym. Poprosił, aby robić
dalej tak, żeby osiągnięcia pomnażać, a nie zaprzepaścić.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo jeszcze raz przypomniał, że Miasto i Gmina
Połaniec, za swe liczne inicjatywy i osiągnięcia w przeróżnych dziedzinach,
otrzymała tytuł „Miasta i Gminy Roku 2010/2011”. Poinformował także, że MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Połańcu otrzymała tytuł Biblioteki Roku 2010
województwa świętokrzyskiego. Pogratulował p. Dyrektor tego osiągnięcia. Dodał, że
także Gimnazjum w Połańcu okazało się najlepszym gimnazjum w powiecie
osiągając najlepsze wyniki w końcowych egzaminach. Pogratulował p. Dyrektorowi
wspaniałego wyniku nauczania. Podkreślił, że to, że jesteśmy dobrze postrzegani na
zewnątrz daje nam powód do dumy i zadowolenia.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zadnie, że możemy się
wspólnie cieszyć, takimi wielkimi osiągnięciami w każdej dziedzinie. Mamy
wspaniałych ludzi, wspaniałego Burmistrza i wspaniałą Radę. Podziękował
wszystkim, za wspólną życzliwą współpracę, której efekt jest widoczny. Ktokolwiek
przyjedzie do naszego miasta, widzi miasto nowoczesne i czyste. Podkreślił, że
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należy szanować osoby, które pomagają i doradzają. Zasygnalizował, że Burmistrz
dobrze współpracuje z powiatem, z województwem i z każdym człowiekiem. Złożył
mu życzenia zdrowia i dalszego zapału do pracy. Pogratulował także p. Staroście.
Pani Anna Wolska - Kierownik OPS w Połańcu zasygnalizowała, że chciałaby
dorzucić do tego koszyczka sukcesów, który jest ogromny, jeszcze statuetkę
wojewody - laur świętokrzyski. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu okazał się
najlepszym ośrodkiem w 2010 roku. Uważa, że ten sukces pracownic OPS, był
również sukcesem p. Burmistrza. Podziękowała wszystkim, którzy pomagali
i współpracowali z nimi, a także p. Staroście.
6)

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 wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, co spowodowało,
że wzrosły dochody od osób prawnych.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że obecnie mamy tam większe
wykonanie, niż było zakładane w uchwale budżetowej i pozwala ono na
wprowadzenie tych środków.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o kwotę 100
tys. zł przeznaczoną na tereny inwestycyjne.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jest przygotowany wstępny
kosztorys trochę większy niż 100 tys. zł, bo opiewa na kwotę 180 tys. zł,
musimy jeszcze zejść w sensie zakresu, żeby wyniósł 100 tys. zł. Tam musi
być zrobiony monitoring. Zarówno kamery obrotowe jak i stacjonarne,
połączone z konkretnym elementem, który nagrywa zdarzenia nie tylko
w ciągu jednego, ale kilku dni, połączone z UMiG również z monitoringiem
głównym, który jest na Policji.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zasygnalizował, że jest
zwiększenie wydatków w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o 350 tys. zł.
Zapytał, czy to są te pieniądze, które Rada wcześniej zadeklarowała.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że tak. One były przekazane
w tamtym roku. W związku z tym, że zadanie nie zostało zakończone,
pozostało na przyszły rok, województwo nie mogło się z tych środków
rozliczyć. Musimy je zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków
ująć w budżecie tego roku.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław
Lolo
poprosił
o
przegłosowanie
projektu
uchwały
z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/72/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
7)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/73/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
8)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze
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o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów
finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/74/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
9)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
W związku z szerokim omówieniem projektu uchwały na komisjach
zrezygnowano z wprowadzenia do projektu uchwały.
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.
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Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/75/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

poprosił

10) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
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 Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że
powstał wykaz przystanków i w większości jest przyjęte, że powinna być ilość
parzysta w jednym i w drugim kierunku. W Okrągłej jest tylko 3 punkty,
a nie ma czwartego.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
odpowiedziała, że przystanki są wyliczone wszystkie, co do jednego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zgłosił, że są głosy
mieszkańców o lokalizację przystanku dla busów przy głównej ulicy na
osiedlu - ul. Czarnieckiego.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
uzupełniła, że w uchwale są wymienione przystanki, te które istnieją.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zasygnalizował, że
obecnie busy zatrzymują się tam, gdzie życzą sobie pasażerowie, więc gdyby
ustanowiono jeden czy dwa przystanki w mieście, osoby mogłyby legalnie
wsiadać i wysiadać z busów.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że była sugestia, żeby
zrobić przystanek naprzeciw sklepu „Groszek”, ale odmówiono, ze względu
na to, że przepisy uniemożliwiają istnienia przystanku przy skrzyżowaniu.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/76/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
11)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/11 Rady Miejskiej
w Połańcu, z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zamiany gruntów
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunt stanowiący własność p.p.
Pawła Puto i Joanny Kierys - Puto zamieszkałych w Połańcu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. Poinformowała, że do projektu
uchwały została wprowadzona autopoprawka w § 3, która brzmi „Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
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 z autopoprawką.
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 z autopoprawką.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/77/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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poprosił

12) Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod
rowy odwadniające w miejscowości Zdzieci Stare gm. Połaniec.
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 Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił, aby
w mapkach, które są dołączane do materiałów na sesje nanosić nazwy ulic.
Następnie poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/78/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
13) Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w Połańcu,
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność
Dariusza Bednarskiego.
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 nie opiniowała
powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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W dyskusji udział wzięli:
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o rozliczenie powyższego.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
wyjaśniła, że jest to rozliczane z wyrównaniem wartości według opinii
szacunkowej. W paragrafie 1 jest taki zapis.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/79/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
14)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec”.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Krzysztof Miaz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Poinformował, że do projektu uchwały wprowadzono
autopoprawki w:
§ 2 ust. 2 pkt III ppkt 3, zmieniono treść pppkt 3:
2) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność
budynku/działki (w
przypadku budynku/działki, do którego tytuł
prawny
posiada
kilka
osób
należy
dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli);
3) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa
Powiatowego w Staszowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających
azbest
z
budynku
z
uzyskanym
brakiem sprzeciwu lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w
przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
3) kopię dokumentu potwierdzającego zamiar usunięcia wyrobów
zawierających
azbest
z obiektu budowlanego (zgłoszenie
lub pozwolenie na wykonanie robót budowlanych) wydanego przez właściwy
organ, a w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego kopię dokumentu
potwierdzającego zamiar rozbiórki obiektu (zgłoszenie lub pozwolenie na
rozbiórkę) wydanego przez właściwy organ.
§ 2 ust. 2 pkt IV ppkt 2, zmieniono treść ppkt 2, § 2 ust. 2 pkt IV ppkt 5,
usunięto ppkt 5:
IV) Przy ubieganiu się o dotację celową zadania określonego w § 1 ust. 2
złożą w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec:
1) wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z obmiarem robót
określającym miejsce usytuowania, powierzchnię i ilość płyt azbestowocementowych w [m2] wykonanym
przez
składającego
wniosek
właściciela obiektu,
2) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa
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Powiatowego w Staszowie, zamiaru usunięcia wyrobów
zawierających
azbest z budynku z uzyskanym brakiem sprzeciwu lub pozwolenie na
budowę wymagane w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu
obiektu. Udokumentowanie, że składowane wyroby zawierające azbest
zostały zdemontowane z przedmiotowego obiektu budowlanego przez
uprawniony podmiot, który za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT lub
rachunek, lub
2) kopię dokumentu potwierdzającego zamiar usunięcia wyrobów
zawierających azbest z obiektu budowlanego (zgłoszenie lub pozwolenie na
wykonanie robót
budowlanych) wydanego przez właściwy organ, a w
przypadku rozbiórki obiektu
budowlanego
kopię
dokumentu
potwierdzającego zamiar rozbiórki obiektu (zgłoszenie lub pozwolenie na
rozbiórkę) wydanego przez właściwy organ, lub
3) oświadczenie, że wyrób zawierający azbest został zdemontowany przed
dniem 28 listopada 1998 r., to jest przed wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów
bezpiecznego
użytkowania
oraz warunków
usuwania
wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 1998r. Nr 138 poz. 895 z późn. zm.), lub
4) złożenie oświadczenia, że zakupu wyrobu zawierającego azbest
składowanego na nieruchomości dokonano do dnia 28 marca 1999 r. to jest
przed wejściem w życie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3,
poz. 20),
5) w przypadkach szczególnych, gdy uszkodzenie pokryć dachowych
zawierających
azbest spowodowane zostało wystąpieniem klęski
żywiołowej, powstałe w wyniku tego zdarzenia odpady zawierające azbest
mogą zostać odebrane. Warunkiem odbioru tych odpadów jest dostarczenie
kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie rozbiórki z uzyskanym
brakiem
sprzeciwu
lub
kopii
pozwolenia
na
budowę
ze Starostwa Powiatowego w Staszowie.
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 zaopiniowała
powyższy projekt uchwały bez autopoprawek.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Tadeusz Dalmata - mieszkaniec miasta Połaniec zabrał głos
w sprawie dokumentowania składowania eternitu. Podkreślił, że nie można
tego przedłużać, ponieważ mieszkańcy mają mnóstwo eternitu leżącego od
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dłuższego czasu. Nie można stwarzać dokumentów, żeby hamować to, ze
względu na to, że ten eternit leży i nie ma go kto zabrać. Zasygnalizował, że
jest regulamin i zapytał, czy nie można go przegłosować, żeby się
pozbywać eternitu, bez dokumentowania kto go zdejmował.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski nadmienił, że regulamin jest dzisiaj
przedmiotem obrad. Zapisy muszą być zgodne z prawem, bo
dofinansowanie na utylizacje, na transport, na demontaż gmina otrzymuje
głównie z Funduszu Wojewódzkiego i Powiatowego. Tutaj prawo musi być
bezwzględnie przestrzegane. Dlatego zapisy, które byłyby niezgodne
z prawem, wykluczałyby możliwość dostania dotacji. Należy robić wszystko,
żeby się eternitu pozbywać, ale zgodnie z przepisami. Dokumentacja na
demontaż powinna być podyktowana zgłoszeniem do starostwa. To jest
wymóg.
Pan Tadeusz Dalmata - mieszkaniec miasta Połaniec zapytał, co
w sytuacji jeśli u kogoś eternit leży już dwadzieścia czy trzydzieści lat.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że przed 1998r. prawo
dopuszczało zdemontowanie. Ale od tego okresu do dnia dzisiejszego
należy zgłosić, a następnie zdemontować eternit, nie ma kolejności
odwrotnej. Dodał, że osoba korzystająca z dotacji będzie musiała pokryć
tzw. podatek dochodowy od darowizny, który wynosi 18 % od dotacji. Są to
przepisy nadrzędne.
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 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI/80/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
15)

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia nie
opiniowała powyższego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
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Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Zbigniew Porębski - radny do składu zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników zgłosił kandydaturę radnej p. Jolanty Pargieła.
Pani Jolanta Pargieła wyraziła zgodę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zgłosił kandydatury: radnego
p. Stanisława Lolo, wiceprzewodniczącego p. Zdzisława Kwiatkowskiego
oraz wiceprzewodniczącego p. Andrzeja Wawrzyńca.
Pan Stanisław Lolo wyraził zgodę.
Pan Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec wyraził zgodę.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie składu
zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników z następującymi
osobami: p. Jolanta Pargieła, p. Stanisław Lolo, P. Zdzisław Kwiatkowski,
P. Andrzej Wawrzyniec.
Głosowanie:
Za - 12 osób
Przeciw - - osób
Wstrzymało się - 3 osoby.
Zespół ukonstytuował się w następujący sposób:
p. Jolanta Pargieła - Przewodniczący
p. Stanisław Lolo - Zastępca Przewodniczącego
p. Andrzej Wawrzyniec - Członek
p. Zdzisław Kwiatkowski - Członek.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
1 osoba.
Uchwała Nr XI/81/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 6.
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie
międzysesyjnym.
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Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że w okresie między sesjami
oprócz obowiązków bezpośrednio wynikających z pełnionej funkcji reprezentował
Radę w:
otwarciu Hotelu „Gościniec”,
otwarciu i zakończeniu Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast
Partnerskich,
VII Edycji
Plebiscytu „Euro - Gmina 2010/2011” województwa
świętokrzyskiego w Kielcach, gdzie Miasto i Gmina Połaniec otrzymało
statuetkę, dyplom i tytuł „Miasta i Gminy Roku 2010/2011”,
odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy, jest w ciągłym kontakcie
z p. Burmistrzem i z p. Zastępcą Burmistrza.
Informacja na temat pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza
w okresie międzysesyjnym - w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że powie tylko o głównych
spotkaniach, pomijając te, w których uczestniczył razem z p. Przewodniczącym:
25.05.2011r.
spotkanie bibliotekarzy powiatu staszowskiego w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu,
26.05.2011r.
jubileusz 45-lecia pierwszego wytopu siarki metodą otworową
w Polsce i Europie - Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. w Grzybowie,
27.06.2011r.
Walne Zebranie Członków LGD
Umowa dot. Remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na
terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego
na 2011 rok,
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej,
01.06.2011r.
Dzień Dziecka,
spotkanie „Rodzinne Święto” w Zrębinie,
Zarząd OSP,
02.06.2011r.
spotkanie z sołtysami,
03.06.2011r.
Dzień Strażaka w KP PSP Staszów,
04.06.2011r.
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,
05.06.2011r.
Dzień Dziecka w miejscowości Maśnik,
06.06.2011r.
uroczyste otwarcie terapii EEG Bioteedbeck w Przedszkolu
Publicznym w Połańcu,
09.06.2011r.
spotkanie z Dyrektorem p. R. Dziedzicem z Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach,
12.06.2011r.
„Muzyczne popołudnie przy fontannach”,
14.06.2011r.
uroczysta sesja Rady Powiatu w Staszowie,
uroczyste otwarcie bloku operacyjnego w Staszowie,
podpisanie umowy „Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej i ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym
pompowni przydomowych, projekt budowy odcinka sieci
wodociągowej z przyłączami oraz materiały do zgłoszenia
przyłączy kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym”,
15.06.2011r.
festyn rodzinny w Przedszkolu Publicznym w Połańcu,
oprócz tego przeprowadził rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę,
mieszkania i poruszającymi sprawy różne.
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Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela przedstawił informację dotyczącą
realizacji inwestycji:
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec, w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011" tzw. schetynówki , wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu,
- trwa realizacja zadania 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,
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”, wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca" wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż,
- trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania 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),
- zakończono odbiory przy robotach uzupełniających na zadaniu „Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Strefa A,
- zakończono prace odbiorowe na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny - Strefa B,
- ogłoszono przetarg na budowę 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,
- opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu, trwa procedura
o uzyskanie pozwoleń,
- trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji pn. „ Budowa
oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żapniowskiej (od wjazdu na osiedle) do
Rybitw”,
- trwa wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa ulicy 5KDD w Połańcu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (połączenie ul. Krakowska Duża i ul.
Krakowska Mała w Połańcu),
- trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka linii napowietrznej
15kV przy ul. Czarnieckiego w Połańcu,
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-

-

trwa opracowanie PB przebudowy drogi w Łęgu,
trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza kablowego
do oświetlenia parkowego przy ul. Kilińskiego w Połańcu,
zakończono prace przy remoncie dróg gminnych i powiatowych na terenie
Miasta i Gminy Połaniec - remont dróg po zimie,
trwają prace przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi
w Zdzieciach Starych (łącznik), w Zdzieciach Starych (przedłużenie Traktu
Królewskiego), Połaniec Podskale, Połaniec ul. Leśna, Wymysłów, Łęg do
PKP,
trwają prace „Remont chodników i parkingów na terenie Połańca”,
wybrano wykonawcę na remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na
terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011r.

Informacja na temat pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz w dniu 15 czerwca 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych. Na posiedzeniu zaopiniowała projekty uchwał znajdujące
się 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 14 czerwca 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad
niniejszej sesji.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz
w dniu 14 czerwca 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw
Społecznych. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad niniejszej
sesji.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się raz w dniu
15 czerwca 2011r. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad
niniejszej sesji. Rozpatrywała podanie p. A.Banasińskiej odnośnie odsprzedania
działki, podanie będzie rozpatrzone w terminie późniejszym. Podziękował
p. Burmistrzowi i p. Dyrektor CKiSz w Połańcu za pomoc udzieloną przy organizacji
festynu z okazji Dnia Dziecka w Maśniku. Podziękował także p. Staroście i radnym
za obecność na tej imprezie.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się w dniu 15 czerwca 2011r.
Na posiedzeniu Komisja przyjęła Protokół Nr 5/11, Protokół Nr 7/11 i Protokół
Nr 9/11. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 68/2011r.
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 maja
2011r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Komisja opracowała także i przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za
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2010
rok.
Rozpoczęto
także
formułowanie
z przeprowadzonej kontroli jednostek oświatowych.

wniosków

pokontrolnych

Ad. 7.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że na dzisiejszej sesji nie
wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 8.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo w imieniu własnym i p. Burmistrza zaprosił
wszystkich na uroczystość zakończenia inwestycji placu targowego oraz terenu
inwestycyjnego B, w sobotę o godz. 14:00. Następnie na godz. 18:00 zaprosił
wszystkich na festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Samorząd Osiedla
Nr
3.
Podziękował
także
wiceprzewodniczącym
p.
A.Wawrzyńcowi
i p. Z. Kwiatkowskiemu za udział w uroczystej sesji Rady Powiatu.
Pan Zbigniew Porębski - radny poprosił p. Burmistrza o informacje na temat
przeprawy mostowej, ujęcia wody oraz grupy interwencyjnej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o most, ostatnio otrzymali
informacje odnośnie pozyskiwania decyzji środowiskowej. Okazuje się, że są jeszcze
uzupełnienia. Istnieją wymogi, których RDOŚ podkarpacki oczekuje od beneficjenta
tego zadania w tym przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich, który będzie musiał
jeszcze wnieść dodatkowe wyjaśnienia, które pozwolą w konsekwencji na wydanie
decyzji. Jeśli chodzi o kwestię ujęcia wody, to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
miało
na celu sprecyzowanie sposobu przekazania danego majątku na
poszczególne samorządy. Różne są opcje, jednak musimy wybrać tę najlepszą.
Zarówno strona p. Marszałka, jaki i Ministra Skarbu chce nam pomóc. Wierzy w to,
że w konsekwencji będziemy mieli 1/3udziału w tym ujęciu. Jeśli chodzi o grupę
interwencyjną, to p. Starosta powie kilka słów na ten temat. Odnośnie terminu grupy
interwencyjnej mówi się o miesiącu lipcu. Dodał, że ma nadzieję, że grupa
interwencyjna będzie. Gmina wystąpiła o zapotrzebowanie na 200 osób,
z założeniem zaangażowania środków gminnych. Założenie do wniosku było takie,
że gmina dołoży do tych 200 osób po okresie trwania pracy wynikającej jakby
z efektywności zatrudnienia przez 3 miesiące dla 70% całej ilości grupy.
Pan Wicestarosta Michał Skotnicki nadmienił, że jeżeli chodzi o grupy
interwencyjne, czyli szeroko rozumianą pomoc przez Powiatowy Urząd Pracy, to
niestety nie ma dobrych informacji. Pani Minister Ferdak wystąpiła do Pana Ministra
Rostowskiego o zwiększenie środków na zwalczanie bezrobocia w kwocie 1 mld
700 mln zł i niestety te środki na razie nie są uruchomione. Ma nadzieje, że po
wizytacjach, jakie złoży w naszym kraju Komisja Europejska, te środki będą
uruchomione. Obawia się, że możemy nie zdążyć w lipcu. Dzisiaj rozmawiał
z Dyrektorem p. Koziełem na ten temat. Dostali środki jako powiat, niespełna 30 %
tego, co w zeszłym roku. Ma nadzieje, że ta sytuacja się zmieni. Wspomniał jeszcze
o programie, który został napisany przez staszowski Urząd Pracy „45+”.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił potrzebę ustawienia
ławek w parku przed muszlą koncertową.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że po 18 czerwca br. będą
wykonywane i wskazywane miejsca pod ławki.
Pan Tadeusz Dalmata - mieszkaniec miasta Połaniec zasygnalizował, że rynek
został już oddany i w związku z tym zapytał, co będzie w znajdującym się tam
wykończonym budynku. Zapytał także o przejście przez drogę w związku z oddaniem
do użytku placu targowego, zmianę kierunku ruchu od Kraśnika i możliwość
powstania w Połańcu domu starości z pełną opieką medyczną i lekarską. Poruszył
także sprawę dofinansowania sportu na terenie Miasta Połaniec.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że nie ma takiej gminy w okolicy,
żeby tyle wydawała na sport. Nie zawsze chcemy osiągać wyniki, kupując
zawodników. Nie na tym rzecz polega, żeby dofinansowywać zakup zawodników
lepszej klasy. Mamy swoich młodych, którzy na pewno z czasem będą grali dobrze.
Czasem tak jest, że trzeba ich wychować i efekty będą widziane po roku, po dwóch.
Okazuje się, że jest pewna reorganizacja jeśli chodzi o ligę, jest sytuacja taka, że
będzie zmiana co do ligi w granicach III i IV. Poinformował, że są plany rozbudowy,
przebudowy i modernizacji basenu. Aktualnie jest wykonywana koncepcja
przebudowy, wkrótce będzie pokazana w Internecie. Gmina chce przejąć ten basen
od Fundacji i będzie go przebudowywać. Jest założenie takie, żeby od kwietnia roku
następnego zamknąć basen i go przebudowywać. Zakładamy taką opcję, żeby
w zimie jeszcze funkcjonował. Podkreślił, że liczy na pomoc p. Starosty w tym
zakresie. Jeśli chodzi o kwestie placu targowego wystąpiliśmy z koncepcją wykonaną
przez Miasto i Gminę Połaniec na tzw. dopuszczone światła na żądanie. Była komisja
z województwa, badała zasadność tego rozwiązania, nie tylko w tym miejscu, ale na
całej długości tej drogi przez gminę, bo mamy kilka takich punktów. Chcemy, żeby
Dyrekcja Dróg Krajowych sfinansowała nam to rozwiązanie. Podkreślił, że nigdy nie
było koncepcji projektu pozwolenia na kładkę. Ktoś wprowadza ludzi w błąd.
W tym momencie wystąpiono o tzw. światła na żądanie, które umożliwią przejście.
Na poprzedniej sesji był p. Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji
w Staszowie, p. Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu
i z ich pomocą chcemy to rozwiązanie przeforsować. Jeżeli chodzi o budynek na
rynku, niedługo będzie on zagospodarowany. Aktualnie jest ogłoszony przetarg na
stronach internetowych Miasta Połańca odnośnie koncepcji zagospodarowania tego
budynku. Pan Burmistrz zdementował informację, która mówiła, o już kimś wybrany.
Przetarg jest nieograniczony, ogłoszenie było nawet w Gazecie Wyborczej. Teraz
czekamy na złożenie ofert i będziemy wybierać konkretnego właściciela, który
zagwarantuje nam jakość, a nie ilość usług. Na pewno tam będzie gastronomia. Jeśli
chodzi o dom spokojnej starości na pewno jest potrzebny. Gdyby się okazało, że
jakiś program odnośnie pozyskania funduszy zewnętrznych krajowych czy unijnych
pozwoliłby na to, w pierwszej kolejności Gmina Połaniec o nie wystąpi. Podkreślił, że
doskonale wszyscy wiedzą, że były plany odnośnie stworzenia takiego obiektu
w dworku w Ruszczy, ale jest problem z konserwatorem zabytków. Dodał, że
przychodzą do niego także młode matki odnośnie domu samotnej matki. Jeszcze raz
podkreślił, że
są to rzeczy, które trzeba będzie w konsekwencji próbować
realizować. Jeżeli tylko będą programy, które będą umożliwiały pozyskanie środków
na ten cel na pewno Gmina Połaniec z nich skorzysta.
Pan Adam Łańka - radny zapytał, jak ma się sprawa położenia przewodów
elektrycznych ze słupów na prawobrzeżnej części Placu Uniwersału Połanieckiego
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Połańca. Zasygnalizował, że jakieś problemy tam były i chciałbym, żeby p. Burmistrz
wyjaśnił, na jakim etapie to jest w tej chwili.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że problemy były. Gmina wykonała projekt
budowlany, uzyskała pozwolenie na budowę i nawet chciała zgłosić akces, że będzie
brała udział w finansowaniu tego zadania. Okazało się, że jednak prawo nie pozwala
do końca ingerować w nie swój majątek. Wynegocjowaliśmy u Dyrekcji w Lublinie, że
zrobią to we własnym zakresie, a my pokryjemy koszty tzw. przyłączy do budynków.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, co będzie w drugiej części budynku
znajdującego się w rynku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że Biuro Informacji Turystycznej, które
będzie należało do CKiSz. Dzięki temu będziemy mogli oferować mieszkańcom
i turystom wszelką informację odnośnie Gminy Połaniec.
Pan Adam Łańka - radny zasygnalizował, że młodzież z Osiedla Nr 1, czyli
prawobrzeżnej części Połańca, jest chętna utworzyć drużynę piłkarską na zasadach
takich jak mają pozostałe osiedla. Zapytał, czy mogą liczyć na wsparcie, ze strony
p. Burmistrza w zakresie strojów piłkarskich.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że tak.
Pani Teresa Pszczoła - mieszkanka miasta Połaniec zwróciła uwagę, że obiecano
im wykonanie placu zabaw. Nadmieniła, że jest tam około 30 dzieci, które bawią się
przy drodze.
Pan Adam Łańka - radny poinformował, że był u p. Burmistrza, rozmawiali na ten
temat i jest koncepcja utworzenia placu zabaw w tamtej stronie. Zasygnalizował, że
Osiedle Nr 1 jest jedynym osiedlem, które nie ma placu zabaw ani boiska.
Pani Teresa Pszczoła - mieszkanka miasta Połaniec korzystając z obecności na
sesji p. Starosty, zgłosiła, że są tam również pouszkadzane chodniki oraz
skorodowane barierki. Ponadto zgłosiła, że naprzeciw sklepu został przez samochód
uszkodzony duży kawałek chodnika.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że plac zabaw i boisko chciano
zrobić w roku 2008. Były na to środki, zbrakło tylko woli właściciela działki. Dlatego
zwrócili się z prośbą do mieszkańców, żeby pozwolili wykonać mały plac zabaw
między domkami. Podkreślił, że w ostatnim czasie osiedle to zostało
wyremontowane, powstała nowa droga, został zrobiony monitoring i dodatkowe
oświetlenie. Odnośnie chodnika uszkodzonego przez samochód, p. Burmistrz
nadmienił, że sprawcę szybko wykryto i został ukarany mandatem. Zarząd Dróg
Powiatowych z p. Starostą wystąpił do komendy o podanie tego osobnika,
i będzie musiał sam albo z ubezpieczenia naprawić chodnik. Wymaga to tylko
procedury.
Pan Wicestarosta Michał Skotnicki przypomniał, że ul. Zrębińska, to część drogi
powiatowej Połaniec-Oleśnica-Stopnica. Dodał, że jeżeli chodzi o poprawę stanu
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chodnika i barierek w najbliższym czasie wyśle fachowców z Zarządu Dróg
Powiatowych i postarają się jak najszybciej problem rozwiązać.
Pan Adam Łańka - radny uzupełnił, że odnośnie chodnika rozmawiał
z p. Komendantem i pytał co dalej z tą sprawą. Komendant powiedział, że wszelkie
procedury zostały zrobione i pisma skierowano do Powiatu.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zwrócił się do p. Burmistrza, że dziś przed
sesją mieszkanka Połańca zgłosiła mu, że na Kopcu Kościuszki panuje bałagan, na
deptaku są pozostałości po palonym ognisku. Poprosił o częstsze kontrolowanie tego
obszaru.
Pan Adam Łukawski - radny poruszył problem zapadania się kostek chodnikowych
oraz zapytał o nadzór nad wykonywaniem tego, odbiór i określenie okresu gwarancji
ewentualnej poprawy tych niedociągnięć. Zasygnalizował, że między innymi
przedszkole było ostatnio odremontowane, a parking przed przedszkolem to
katastrofa.
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela wyjaśnił, że zostały już sprawdzone
terminy i zakresy rzeczowe. Myśli, że w czerwcu powołane zostaną komisje do
przeprowadzenia kontroli. Terminy gwarancji trwają od 3 lat do 5 lat.
Ad. 9.
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. 20:45.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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