
Protokół Nr XII/11 - Projekt 
 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu 

odbytej w dniu 21 lipca  2011 roku.  
 
I. Obecni: 
1.  Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej 

załącznik do Protokołu. 
2. 
3. 
4. 

Pan Jacek Tarnowski   
Pan Jarosław Kądziela 
Pani Małgorzata Żugaj  

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

   
Stan radnych - 15, uczestniczących w sesji - 15 radnych.  
 
II. Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1/ 
2/ 
 
 
 
 
3/ 
 
4/ 
5/ 
 
 
6/ 
 
 
7/ 
 
8/ 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,  
zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011 
roku, 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”, 
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ulicy Stefana 
Czarnieckiego,  
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ulicy Krakowskiej,  
 określenia  miejsc  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Połaniec,  gdzie  
dopuszczalne  jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej,  
 deklaracji  bezwarunkowego  przejęcia  udziału  w  mieniu  składającym  się                
z nieruchomości oraz infrastruktury technicznej służącym do zaopatrzenia                
w wodę mieszkańców Gmin Osiek, Staszów i Połaniec,  
 nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod budowę drogi                             
w miejscowości Wymysłów gm. Połaniec,  
 wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą                  
w Lublinie nieruchomości w miejscowości Połaniec, gm. Połaniec oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki nr 4317/2, 4318/2, 4319/1 i 4320/1                                 
o powierzchni łącznej 0,0220 ha wraz z usytuowanym na nich budynkiem stacji 
transformatorowej oraz liniami kablowymi zasilania podstawowego                              
i rezerwowego znajdującymi się na terenie Strefy Inwestycyjnej B w Połańcu, na 
okres 10 lat.  

3. Zakończenie obrad.  
 
III. Przebieg obrad: 
Ad. 1.  
Obradom XII sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Poinformował, że nadzwyczajna sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia        
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Powitał radnych oraz wszystkich 
zaproszonych gości. Powitał także siatkarzy oraz ich trenera p. Krzysztofa 
Kazberuka. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, 
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informując, że w sali znajduje się 15 radnych, to jest wymagane quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 
2 ppkt 9 tj. projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie 
Strefy Inwestycyjnej B, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o wprowadzenie do 
porządku obrad jako punkt 3 punktu „Dyskusja i wolne wnioski”.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie 
zmiany zgłoszonej przez p. Burmistrza. 
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem ww. zmiany   - 15 osób (jednogłośnie).  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie 
zmiany zgłoszonej przez siebie.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem ww. zmiany   - 15 osób (jednogłośnie).  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad        
z wprowadzonymi zmianami. 
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem porządku obrad 
z wprowadzonymi zmianami             - 15 osób (jednogłośnie).  
  
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że obowiązuje porządek obrad 
z wprowadzonymi zmianami.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wręczył buty sportowe młodzikom i kadetom 
sekcja piłki siatkowej  z Miejskiego Klubu Sportowego „Czarni” Połaniec za wyniki 
sportowe osiągnięte w roku 2010 i 2011 
 
Pan Krzysztof Kazberuk - trener podziękował za prezenty i obiecał, że siatkarze 
będą osiągać coraz lepsze wyniki.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził nadzieję, że stroje pozwolą na promowanie 
sportu oraz Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Ad. 2. 
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.  
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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 autopoprawkami.  
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zwrócił uwagę, że              
w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych jest zwiększenie dochodów o 362 024,00 zł. Zapytał, na co 
zostaną przeznaczone te pieniądze.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że na remont mostu 
wiszącego koło Kościoła Św. Marcina. Gmina dostała kwotę około 360 000,00 
zł i chce ją przeznaczyć na kompleksowe odnowienie tego obiektu. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, skąd gmina 
otrzymała tę kwotę. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Fundusz Solidarności.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, na co zostanie 
przeznaczone zwiększenie wydatków o 263 999 zł w dziale Gospodarka 
Mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami   i nieruchomościami.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że gmina ma przygotowany 
protokół negocjacji z Elektrownią dotyczący zamiany działek. Przyjęto taką 
formę, że na działki gminne będzie wystawiona faktura na Elektrownię, 
natomiast na swoje działki Elektrownia wystawi faktury gminie. Należy to 
zabezpieczyć po stronie wydatków.  
 
Pan Józef Cichoń - radny zasygnalizował, że w projekcie uchwały była 
dotacja na osuwiska. Zapytał, o które miejsca dokładnie chodzi.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że w gminie są dwa osuwiska.  
Kiedyś było w Winnicy, a obecnie przy drodze Widokowej za Kopcem 
Kościuszki. Cała  skarpa ciągle się osiada. To są pieniądze na dokumentację, 
następnie będziemy starali się o pozyskanie środków finansowych na 
zabezpieczenie całej  skarpy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o zwiększenie 
wydatków w dziale Administracja Publiczna rozdział Urzędy gmin                               
o 310 364,00 zł.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że gmina dostała 
dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii 



 4 

Europejskiej „Urząd Miasta i Gminy Połaniec …… „. Projekt będzie do 2013 
roku. Całkowita wartość projektu wynosi 928 024 zł, dofinansowanie                        
z środków europejskich 788 820,40 zł,  pozostała część 139 203,60 zł jest to 
wkład własny gminy, w tym 27 448 zł wkład finansowy, pozostała wartość jest 
to wkład rzeczowy  w postaci pracy włożonej przez Urząd.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, że jest to dwuletni program, który 
pozwoli realizować szkolenia, a być może i zakup sprzętu.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o zwiększenie 
wydatków w dziale Administracja Publiczna, rozdział Pozostała działalność                
o kwotę 375 000,00 zł.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że tam  zabezpieczono środki     
w wysokości 400 tys. zł na wynagrodzenie osobowe dla osób zatrudnionych    
w ramach robót publicznych. Zmniejszono natomiast  25 tys. zł zabezpieczone 
w paragrafie inwestycyjnym.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił                                 
o szczegółową informację na temat zatrudnienia w ramach robót publicznych.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że aby te środki otrzymać, trzeba 
było określić tzw. efektywność, czyli wkład własny, jaki gmina musi po okresie 
zatrudnienia, zapłacić za 3 miesiące 70 % liczby osób, które pracowały. 
Gmina Połaniec dostała  jako jedyna te środki, w pozostałych gminach są to 
pojedyncze przypadki. W naszym przypadku będzie to 200 osób na okres od 
20 lipca br. do końca listopada wstępnie, a następnie będziemy aktualizować 
inną  formułę  przez kolejne kilka miesięcy.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, na co zostanie 
przeznaczone zwiększenie wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów                      
i dróg o  kwotę 100 000,00 zł.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jest to brakująca kwota.  
 
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 XII/82/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej                   
w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011 roku, 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 Tadeusz Jarzyna - 
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Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.  
 
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 Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pani Jolanta Pargieła - radna zasygnalizowała, że po przeanalizowaniu 
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 
nie spotkała się z zapisem, że podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest 
do złożenia pisemnego rozliczenia finansowego dotowanego przedsięwzięcia                
w terminie określonym w umowie. Poprosiła p. T. Jarzynę o wyjaśnienie tego.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił radną                     
o sprecyzowanie swojego pytania.  
 
Pani Jolanta Pargieła - radna odparła, że chodzi o dotacje, którą dostaje 
osoba fizyczna, posiadająca azbest na budynkach gospodarczych z którego 
się musi później rozliczyć. Inne gminy zatwierdziły taki regulamin i on został 
przesłany do RIO i żadnych tego typu uwag nie było.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że dostajemy pieniądze jako 
gmina - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gmina jest 
zobowiązana, żeby przeznaczone pieniądze były dobrze spożytkowane 
 
Pani Jolanta Pargieła - radna stwierdziła, że to jest dodatkowy koszt dla 
rolników, którzy muszą się rozliczyć z tej dotacji i odprowadzić podatek.  
 
Pan Tadeusz Jarzyna – Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
potwierdził, że za bezpłatne odebranie eternitu,  musi się rozliczyć, bo to jest 
tzw. jego dochód.  W poprzedniej wersji była taka możliwość na żądanie 
Burmistrza.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik poinformowała, że RIO to zausterkowało, 
stojąc na stanowisko, że to jest dotacja jak każda inna, są to środki z budżetu 
Państwa  i każda osoba musi się z nich rozliczyć. Jeśli nie zmienimy tego 
zapisu, to RIO unieważni nam uchwałę.  
 
Pani Jolanta Pargieła - radna zapytała, jaki jest sposób wyegzekwowania 
rozliczenia finansowego, jeśli podmiot, który otrzymał dotację nie zrobi tego.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że każdy Urząd Skarbowy 
będzie wiedział, bo jest wystawiany PIT i wysyłany do Urzędu Skarbowego.  
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że  gmina wcale na siłę nie 
chce od nikogo tych środków pobierać. Uważa natomiast, że powinniśmy 
chronić ludzi w razie, gdyby potem coś miało im z tego powodu grozić. Bo 
jeżeli czegoś nie wprowadzimy do Regulaminu, konsekwencje poniesie za ileś 
lat osoba indywidualna.  Przyjdzie ona wówczas do gminy, bo nie było                        
w regulaminie tego czy tego.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik dodała, że gmina fizycznie tego podatku 
nie będzie ściągać. Ludzie dostaną PIT i będą mieli obowiązek doliczyć to do 
swoich dochodów. Przez to podatek, który na koniec roku odprowadzają,  
będzie większy.  
 
Pan Józef Cichoń - radny zasygnalizował, że jeżeli się nie myli, gdy to 
będzie kwota rzędu 1 000 zł, to rolnik będzie zwolniony, bo to jest kwota wolna 
od podatku, gdy nie pracuje i nie ma dochodów powyżej tej kwoty.   
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że jest 
to duży krok zrobiony przez p. Burmistrza i Radę Miejską w kierunku pomocy 
tym ludziom. Zna gminy, w których ten problem nie jest w ogóle poruszany,                  
a istnieje. Tak jak powiedział radny p. Józef Cichoń,  być może nawet nie 
będzie tego podatku.  
 
Pan Józef Cichoń - radny stwierdził, że byłby to problem wszystkich. Wisła 
by była zanieczyszczona, bo wszystko by tam pływało.  
 
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 -  13 osób 
Przeciwko podjęciu uchwały -   - osób 
Wstrzymało się od głosu -    2 osoby.  

Uchwała Nr XII/83/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego                   
w Połańcu przy ulicy Stefana Czarnieckiego.  
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Bogumiła 
Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. 
Poinformowała, że do projektu uchwały wprowadzono autopoprawki,                          
w projekcie uchwały, gdzie § 2 otrzymuje brzmienie „Wykonanie uchwały 
powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec”, § 4 „Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                           
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia”. W treści 
regulaminu § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „Wykonywanie innych czynności 
wynikających z poleceń Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec”.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
o projekcie uchwały. 
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony 
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Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa 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 § 3 
ust. 4 pkt 1, mówi, że zabrania się sprzedaży: nafty, benzyny, spirytusu 
(denaturatu skażonego), trumien, środków leczniczych. Zapytał, czy ma 
rozumieć, że wódkę, wino i piwo wolno. 
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich wyjaśniła, że w § 3 ust. 5 pkt 3 jest zapis: „na targowisku 
obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży, sprzedaży oraz 
spożywania alkoholu a także prowadzenie działalności handlowej w stanie 
wskazującym na jego spożycie”.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zgłosił, że w §  7 pkt. 
4,  brzmi „Zabrania się pozostawiania na stoiskach i najbliższym otoczeniu po 
godzinach handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń 
handlowych”, należałoby dopisać pojazdów mechanicznych. To będzie zapis, 
gdzie w końcu stojące wehikuły czasu znikną.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że w regulaminie, jeśli chodzi                                
o obsługę placu targowego, nic się nie mówi, kto to jest, jak ma być ubrany,                   
w  jaki sposób ma inkasować należności. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że dziś jeszcze nie wiadomo, kto to 
jest.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny sprecyzował, że on mówi ogólnie, jak on 
powinien wyglądać, w jaki sposób powinien pobierać opłaty. To powinno być 
w regulaminie ujęte.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo skierował pytanie do          
p. B.Niespodziewanej, czy opracowując regulamin, wzorowała się na innych 
regulaminach. Zapytał, czy były tam zapisy dotyczące obsługi,  
zarządzającego, ich mundurów.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odparła, że ona się nie spotkała. Dodała, że w przyszłości 
będzie kolejna uchwała, która określi inkasenta. Wtedy można określić takie 
sprawy. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zaproponował, aby w regulaminie zapisać, 
że osoba obsługująca targowisko powinna mieć identyfikator i kamizelkę 
identyfikującą.  
 
Pan Janusz Bugaj - radny zapytał, czy dobrym jest zapis, że opłatę pobierają 
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inkasenci upoważnieni przez Rade Miejską.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że we wcześniejszej uchwale 
było wskazane, że jest to PGK. Teraz w związku z tym, że plac targowy jest 
dofinansowany ze środków unijnych, wybór administratora i inkasenta 
odbędzie się w wyniku przetargu. Dopiero jest on przygotowywany, więc 
dzisiaj nie możemy określić w uchwale, kto nim będzie. Będzie to na kolejnej 
sesji, być może sierpniowej, gdzie będzie określone, kto został inkasentem                 
i w jakiej wysokości, będzie pobierana prowizja za zbieranie opłaty targowej.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny odparł, że on to rozumie, tylko to są zadania 
ogólne, nieważne czy to będzie PGK czy firma prywatna, w regulaminie 
powinien być zapis, że osoba obsługująca targowisko ma mieć identyfikator,                 
poruszać się w kamizelce i być oznakowana. Opłata ma być pobierana na  
drukach ścisłego zarachowania.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że radny p. Krzysztof 
Woźniak ma racje, ponieważ regulamin będzie dostępny na targowisku. To 
powinno być czytelne.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że zapis powinien brzmieć 
„Pracownicy obsługi targowiska zobowiązani są do posiadania służbowych 
identyfikatorów i noszenia kamizelek identyfikujących”. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że 
lepszy byłby zapis  odpowiednio ubrany. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że  jego druga propozycja mówi, aby                                        
w regulaminie znalazł się zapis odnośnie poboru opłaty, że osoba dokonująca 
poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty paragonem 
będącym drukiem ścisłego zarachowania, który to paragon stanowiłby tzw. 
miejscówkę.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o wyjaśnienie 
zapisu cyt: „Osoby, o których mowa w pkt 1 zobowiązane są do uwidaczniania 
na stoisku dowodu wpłaty opłaty targowej”.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odpowiedziała, że osoba, która dokona opłaty dostaje dowód 
wpłaty. Osoby zarządzające targowiskiem pobierają w księgowości dowody 
wpłaty, są to druki ścisłego zarachowania.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbik uzupełniła, że chodzi o to, żeby inkasent 
nie szedł dwa razy do tej samej osoby.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec poinformował, że na targu 
w Busku-Zdroju każdy płaci i dodatkowo jeszcze przybijają mu pieczątkę na 
ręce, gdyż bilet może jedna osoba przekazać drugiej.   
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że jeszcze w regulaminie dodałby 
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zapis, że  zabrania się sprzedaży leków. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odparł, że taki zapis 
jest.  
 
 Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że w regulaminie należałoby dodać 
w § 3 pkt 9 „i innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie 
odrębnych przepisów”, żeby wykluczyć dopalacze, narkotyki itp.  
  
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich wyjaśniła, że w § 3 ust. 4  pkt 7 jest zapisane „zabrania się 
sprzedaży towarów pochodzących z kradzieży bądź objętym aktualnym 
zakazem obrotu”. Następnie odczytała wszystkie autopoprawki do projektu 
uchwały  
 
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 XII/84/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego                     
w Połańcu przy ulicy Krakowskiej. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Bogumiła 
Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. 
Poinformowała, że do projektu uchwały wprowadzono autopoprawki.                     
W projekcie uchwały § 2 otrzymuje brzmienie „Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec”. W treści regulaminu § 1 ust. 1  
otrzymuje brzmienie „Plac targowy przy ulicy Krakowskiej nr 18 w Połańcu 
czynny jest codziennie w godz. od 5:00 do 20:00 z możliwością przedłużenia 
godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą targowiska”, § 1 ust. 2 pkt 4  
„Wykonywanie innych czynności wynikających z poleceń Burmistrza Miasta              
i 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.  
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że podobnie, jak w przypadku 
poprzedniej uchwały, należy dodać zapis o  oznakowaniu i poborze opłat.  
Ponadto w § 3 ust. 1 pkt 2, który brzmi „Produkty pochodzenia rolnego, 
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ogrodniczego i leśnego  w tym zwłaszcza  nasiona, kwiaty i drzewka owocowe 
ozdobne”, dodałby i krzewy.  
 
Marian Machniak - sołtys wsi Ruszcza zapytał, czy dużymi zwierzętami  jak 
np. krowy czy konie, można będzie handlować.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie 
jaka jest różnica pomiędzy handlem okrężnym a obwoźnym, ponieważ jemu 
się wydaje, że przyjęte jest słownictwo,  handel obwoźny.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odparła, że dyskutowała nad tym z p. mecenas. Oba 
określenia są dopuszczalne.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zaproponował, aby dodać w nawiasie słowo 
obwoźny.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zgłosił, że w § 7 pkt 4 
należy, podobnie jak w poprzedniej uchwale, dodać słowo „pojazdów 
mechanicznych”.  
 
Pan Jacek Nowak – Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu zasygnalizował, że   
§ 7 pkt 1 brzmi „Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży 
utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest 
sprzedaż”. Stwierdził, że do tej pory PGK nie mogło tego wyegzekwować. 
Należałoby dodać zapis o karach pieniężnych albo pozbawieniu miejsca 
handlowego, w razie niestosowania się do tego. Teraz należy podjąć 
działania, bo później nie będzie można wyegzekwować tego od handlujących. 
Handlujący, którzy przyjeżdżają  przywożą ze sobą śmieci z domu, które 
potem PGK musi sprzątać.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich podkreśliła, ż warto zastanowić się, czy można umieścić taki 
punkt, że osoby obsługujące plac targowy będą upoważnione do 
egzekwowania kar. 
 
Marian Machniak - sołtys wsi Ruszcza poinformował, że na giełdzie 
warzywnej w Sandomierzu, Krakowie czy Katowicach płaci się za wjazd                
i  się nie sprząta.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że chodzi               
o to, żeby nie zostawiać po sobie dużego bałaganu.   
 
Pan Jacek Nowak – Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu zgłosił, że                           
w regulaminie powinien znaleźć się zapis, żeby handlujący nie jeździli po 
skwerkach, po zieleni, po nasadzeniach, po drzewach.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odparła, że w § 7 pkt 2 jest zapis: „Zabrania się składowania 
towarów  i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem”.  
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Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że w § 4 pkt 5 jest zapis: „ Zabrania 
się sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach                               
i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. Uważa, 
że  należałoby dodać oraz terenach zielonych.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, który paragraf mówi o dbałości           
o mienie.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odpowiedziała, że § 7 pkt 1 stanowi „Sprzedający mają 
obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetyczny 
wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż” a pkt 2 „Zabrania się 
składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem”. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że  to za mało.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich dodała, że jest jeszcze pkt 3 w brzmieniu „Po zakończonej 
sprzedaży miejsce handlu i najbliższego otoczenia winno być pozostawione              
w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do 
przeznaczonych na ten cel pojemników”.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu stwierdził, że                     
w regulaminie nie ma mowy o żadnych sankcjach,  jeżeli ktoś nie utrzyma 
porządku na swoim miejscu. Nie można pozbawić go miejsca handlowego. 
Jeśli nie ustali się takiego regulaminu, który zmobilizuje sprzedających do 
dbania o mienie, to my tego nie wyegzekwujemy.   
 
Pan Adam Łukawski - radny zwrócił się do Prezesa PGK, żeby nie 
odstraszać sprzedających na samym początku. Najpierw należy ich ściągnąć.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że on 
popiera p. Prezesa.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że jeżeli ktoś przyjeżdża 
handlować, ma konkretny plac, który mu się przekazuje, to jego obowiązkiem 
jest to miejsce oddać w tym stanie, jakim je przyjął. Jeśli chodzi o kwestie 
majątku, należy dodać zapis, który upoważniałby do tego by, jeżeli ktoś 
uszkodzi mienie, drzewko, krawężnik, zarysuje na stoliku, wyremontował to               
z własnych środków. Jeżeli chodzi o kwestie egzekwowania porządku, to 
można zapisać, że kolejny raz nie będzie wpuszczany na teren targowiska. 
Jednocześnie mamy też do dyspozycji Policję.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny stwierdził, że nie można zabronić komuś 
wstępu na plac targowy. Nie ma do tego podstaw.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że podstawą  jest regulamin.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo stwierdził, że zapis taki 
musi być, bo gmina ma już złe doświadczenia z ludźmi, którzy przyjeżdżali nie 
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tylko handlować, ale załatwiać osobiste porachunki. Nie możemy sobie 
pozwolić na  takie sytuacje.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, kto wyegzekwuje ten zakaz wstępu. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odparł, że ten kto 
obsługuje plac.  Zwrócił uwagę, że na placu targowym oprócz sprzedających 
będą także kupujący, dlatego uważa, że należałoby umieścić w regulaminie 
zapis ogólny, dotyczący porządku.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że 
regulamin to są nasze wewnętrzne sprawy. Jak o nie zadbamy, tak będziemy 
mieli.  
 
Pan Jacek Nowak – Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu zapytał, czy można 
rozpocząć działalność handlową wraz z monitoringiem. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że nie wie czy zdąży, ale postara 
się. Stwierdził, że w regulaminie, nie zapisujemy żadnego tekstu, który 
odstrasza handlujących, tylko zasady normalnego postępowania ludzi, którzy 
przyjeżdżają i handlują. Nie można przecież tolerować bałaganiarstwa.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo stwierdził, że  targ  
kosztował 3 mln 800 tys. zł, nie możemy pozwolić, żeby w krótkim czasie był 
zniszczony. 
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich zaproponowała zapis, że osoby przebywające na placu 
targowym odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody powstałe z ich 
winy.  
 
Pan Bronisław Taras – sołtys wsi Kamieniec zgłosił, że w przyszłości 
można zaprowadzić pozwolenia opieczętowane dla każdego sprzedającego.  
Gdyby łamał przepisy, to wówczas cofnąć mu je.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że nie 
będzie nagminnych przypadków łamania regulaminu. Z pojedynczymi 
osobami zarządca poradzi sobie. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zgłosił, że punkt dotyczący tego, że jak ktoś 
nie będzie przestrzegał regulaminu, to nie będzie wpuszczany na teren 
targowiska, musi zostać zapisany.   
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił                              
p. B. Niespodziewaną o odczytanie autopoprawek.  
 
Pani Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich odczytała wszystkie autopoprawki do projektu uchwały.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
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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 XII/85/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

5) Projekt uchwały w sprawie określenia  miejsc  na  terenie  Miasta  i  Gminy  
Połaniec,  gdzie  dopuszczalne  jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Bogumiła 
Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.  
 
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.  
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zgłosił, że w § 1, który 
brzmi „Ustala się targowiska położone w Połańcu”, w pkt 2 podana jest 
powierzchnia działek, a w pkt 1 nie ma. Uważa, że w obydwu przypadkach 
powinna się ona znaleźć.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że powierzchnia działek 
zostanie usunięta z § 1  pkt 2. Jest to autopoprawka.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XII/86/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

6) Projekt uchwały w sprawie deklaracji  bezwarunkowego  przejęcia  udziału             
w  mieniu  składającym  się z nieruchomości oraz infrastruktury technicznej 
służącym do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gmin Osiek, Staszów                        
i Połaniec. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pan Burmistrz Jacek 
Tarnowski.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
o projekcie uchwały. 
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony 
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Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa 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, czy w § 1 nie da 
się słowa „wypadek” zastąpić innym.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że uchwała takiej treści była już 
przyjęta w Staszowie, będzie też przyjęta w Osieku. Chodzi o to, żeby miała tę 
samą  treść.  
 
Pan Józef Cichoń - radny zapytał, czy będziemy mieć większą część.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że są trzy równe części dla Gminy 
Połaniec, Gminy Staszów i Gminy Osiek.  
 
Pan Józef Cichoń - radny sprecyzował, że chodzi mu o pobór wody.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że obecnie nasza część jest 
największa. Poinformował, że zostało wysłane pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego, że jesteśmy zainteresowani przejęciem ilości, która 
uwzględnia w procentach ilość pobieranej wody.   
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy gdyby 
propozycje były niekorzystne dla naszej gminy w dalszej procedurze przejęcia, 
to można się wycofać. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że tak, zawsze można się wycofać. 
 
Pan Janusz Bugaj - radny zapytał, czy to przejęcie będzie z obsługą. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że nie wie. Dzisiaj jeszcze o tym się 
nie mówi.  To jest inna część. Mówi się o majątku Skarbu Państwa, Spółce 
Kopalnia Siarki, nie  o Spółce Propol, bo ta ma ludzi.   
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XII/87/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

7) Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod 
budowę drogi  w miejscowości Wymysłów gm. Połaniec. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. 
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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.  
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o rozszerzenie w pasie drogowym. 
 
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego 
wyjaśniła, że jest tam rów. Projektowana droga miała na celu stworzenie 
dojazdu do  działek dochodzących do granicy działek nr 102 i 103. Aby 
połączyć ją z ul. Leśną, ten rów  planuje się przykryć, żeby  za rowem nie 
budować drugiej równoległej drogi.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14  radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XII/88/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości w miejscowości 
Połaniec, gm. Połaniec oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki                      
nr 4317/2, 4318/2, 4319/1 i 4320/1 o powierzchni łącznej 0,0220 ha wraz                   
z usytuowanym na nich budynkiem stacji transformatorowej oraz liniami 
kablowymi zasilania podstawowego i rezerwowego znajdującymi się na 
terenie Strefy Inwestycyjnej B w Połańcu, na okres 10 lat. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. Zgłosiła, że do projektu uchwały 
wprowadzono autopoprawki, polegające na dopisaniu w tytule słów „w trybie 
bezprzetargowym”, oraz w § 1 również dodaniu słów „w trybie 
bezprzetargowym”.  
 
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.  
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 poprosił                              
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14  radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XII/89/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

9) Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie Strefy 
Inwestycyjnej B, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.  
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. Pan Zastępca Burmistrza 
Jarosław Kądziela zgłosił, że do projektu uchwały wprowadzono 
autopoprawkę. W § 1 proponuje się dopisać: „O łącznej powierzchni 6,1156 
ha,  w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod 
zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną (produkcja nieuciążliwa)”.  
 
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.  
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 poprosił                                
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14  radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XII/90/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad. 3.  
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik poinformowała, że kwota dochodów po 
uwzględnieniu autopoprawek wynosi 63 mln 874 tys. 587 zł.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił temat powracający - kanalizacja, zapach              
przy rynku, ul. Krakowskiej, ul. Staszowskiej. Zapytał, co w związku z tym. 
 
Pan Jacek Nowak – Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że ten zapach  jest 
z systemu kanalizacji ciśnieniowej. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny sprecyzował, że chodzi mu o konkretne 
rozwiązania, bo to są problemy, które ludzie zgłaszają na co dzień.  
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Pan Jacek Nowak – Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że  rozmawiał                           
z p. Burmistrzem. Trzeba rozdzielić kanalizację ciśnieniową od kanalizacji 
grawitacyjnej i skierować te rurociągi bezpośrednio albo do pompowni sieciowej przy 
ul. Partyzantów lub do oczyszczalni ścieków. To jest rozwiązanie, które według niego 
jest do zrealizowania i wtedy pozbędziemy się tego problemu. Docelowo 
stosowaliśmy różne rozwiązania np. preparaty. PGK poobniżało poziomy na tych 
pompowniach, porobiono tam zabiegi np. częstotliwość rzucenia  pomp jest częsta                   
i nie dochodzi do takiego odoru, jak to miało miejsce na rozruchu. Na tym systemie 
mamy jeszcze jedną firmę, która nam oferuje wentylatory na pierwszych studniach, 
zastosowanie odpowiednich materiałów. Firma przyjedzie zamontuje to gratis, gdyby 
to się wdrożyło  i działało pozytywnie, wtedy można rozmawiać o finansach. 
Rozmowy w tej sprawie trwały z p. Zastępcą Burmistrza,  firma obiecała, że dwa 
takie urządzenia zamontuje na systemie.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił uwagę, że temat może nie powraca,                    
a jeszcze występuje. Przy ul. Staszowskiej w budynkach prywatnych, została 
przerobiona instalacja kanalizacyjna i są efekty. Problem jest, ale w mniejszej skali. 
Ma nadzieje, że jeszcze będzie sytuacja lepsza, kiedy podłączy się kolejne 159 
przepompowni, to wówczas częstotliwość przepompowni sieciowych na tyle będzie 
większa, że ścieki będą się jeszcze mniej gromadziły w sieciówce, i to będzie 
powodować, że będą mniej zagniwać. Możliwe, że tego problemu się jeszcze nie 
załatwi, bo na to muszą być konkretne środki. Dlatego trzeba będzie wyznaczyć te 
najgorsze punkty. Okazuje się, że gdybyśmy chcieli rozdzielić, to mówimy o całkiem 
innych kwotach, na pewno nie  niskich. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny powiedział, że on  wszystko rozumie, ale jak 
wytłumaczyć ludziom, którzy będąc na rynku mówią „Zróbcie coś, bo śmierdzi”. 
Podkreślił, że trzeba jakichś rozwiązań radykalnych, bo samym czekaniem nic nie 
załatwimy.  
 
Pan Zbigniew Porębski - radny pochwalił, że  pięknie wygląda plac zabaw przy ul. 
Kościuszki. Zgłosił, że pojawił się drobny problem, który spowodowały intensywne 
opady deszczu. Od strony parkingu i od strony  schodków, gdzie jest założona 
barierka  i zamontowane są ławki na chodniku, wkoło placu zebrało się dość dużo 
wody, która nie  ma gdzie schodzić. W dodatku przy budowie tego placu  została 
najprawdopodobniej zakryta studzienka ściekowa. Powinna być ona znów 
uruchomiona.  Poprosił także o informacje na temat mostu.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że w dniu 
wczorajszym w Urzędzie było spotkanie w sprawie projektu pt.: Likwidacja barier 
rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz 
połączeniem z drogą wojewódzką nr 875, więc sprawa mostu jest znana. Natomiast 
są sprawy, o których trzeba powiedzieć np., że był przetarg na zagospodarowanie 
Ratusza i nie wpłynęła żadna oferta. Tu należy pytać, co dalej. On proponował                                   
p. Burmistrzowi, aby informację w tej sprawie umieścić na stronie internetowej miasta 
Połaniec. Należy się zastanowić, co zrobić, żeby w części ten budynek żył. 
Poinformował także, że rozmawiał z p. Burmistrzem na temat przeniesienia targu                              
i myśli, że nastąpi to pod koniec sierpnia. Teraz gmina czeka na pozwolenie na 
użytkowanie.  I o tym należy społeczeństwo informować.  
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przyznał, że nie widział tego placu po ulewach. 
Gmina nie robiła tam nic, jeśli chodzi o kwestie odwodnień. Studzienka deszczowa 
została lekko zaniżona, czyli bardziej został spełniony system odwodnienia tego 
terenu. Jeżeli są opady, to cokolwiek nie zrobimy woda tam będzie stała. Pytanie 
tylko jak długo.  Jeżeli będzie konieczność wykonania drenu przy ul. T.Kościuszki, to 
możemy to zrobić nawet teraz, póki jeszcze nie ma zieleni.  
 
Pan Janusz Bugaj - radny zgłosił, że tam jest problem. Woda później schodzi,  idzie 
w kierunku bloków i zalewa piwnice.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski jeszcze raz podkreślił, że gmina tam nic nie 
zmieniała. Jeśli chodzi o most, wczoraj było spotkanie, które miało na celu 
skonsultować ostatni przebieg, jeśli chodzi o naszą gminę. Analizowano każdą 
część, każdy odcinek, punkt po punkcie, każdy wjazd, rozjazd czy ewentualnie 
skrzyżowanie. Uwagi, które zostały podczas spotkania konkretnie argumentowane, 
większość na pewno będzie uwzględniona w  projekcie. Aktualnie jesteśmy na etapie 
uzyskiwania decyzji środowiskowej, co powinno nastąpić do końca roku. Jest szansa, 
żeby faktycznie zakończyć ten proces formalny łącznie z wyłonieniem wykonawcy do 
lutego-marca roku następnego. Wejście na teren budowy powinno nastąpić wiosną 
2012, realizacja rok 2012-2013. Pan Burmistrz zasygnalizował, że są różnego 
rodzaju protesty na niektórych odcinkach. Spotkanie u nas było po to, żeby tych 
protestów na etapie konsultacji  nie było. Bo lepiej jest wcześniej rozmawiać, niż 
potem protestować.  Podkreślił, że na spotkaniu było sporo osób z osiedla „Północ”. 
Wszystko zostało przedstawione w formie argumentów. Konkretnych zmian nie ma. 
Koncepcja i miejsce realizacji mostu są te same.  Droga przez naszą część miasta 
jest w tym samym punkcie, doszły tylko ekrany, z uwagi na wytyczne RDOŚ. 
 
Pan Adam Łańka - radny zapytał, czy można powiedzieć, że nie ma żadnego 
zagrożenia, jeżeli chodzi o most na Wiśle, bo mieszkańcy często o to pytają, gdyż              
w Internecie pojawił się artykuł „Most dzieli a nie łączy”, w którym napisano, że strona 
podkarpacka wnosi sprzeciwy.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że nie może powiedzieć, że zagrożenia nie 
ma. Postępowanie formalne jest w trakcie. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo dodał, że faktycznie ostatnio 
była propozycja radnej sejmiku podkarpackiego, żeby te pieniądze  przekazać na 
inny cel.  Na odbytej sesji w głosowaniu 2 osoby były przeciwne, reszta była za 
budową mostu i realizacją tej inwestycji.  
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - radna zapytała, jak przedstawia się sprawa     
z uschniętą sosną, która miała być wycięta przy ul. Kubika koło krzyża . 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że gmina wystąpi z formalnym 
wnioskiem na wycinkę. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że to samo tyczy się wierzby vis-a-vis  
Gimnazjum. O to drzewo upominał się już wiele razy.   
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Pan Adam Łukawski - radny skierował pytanie do Zastępcy Burmistrza                               
o rowy, bo deszcze pokazują jaki jest problem. Zapytał także o ul. Przemysłową, bo 
Zastępca Burmistrza zapewniał go, że tam jest zrobione wszystko, a niedawno 
widział tam koparkę i znowu coś robiono.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela odpowiedział, że dzisiaj został 
otwarty przetarg na melioracje, ofertę złożyło PGK, w tej chwili komisja pracuje nad 
wyborem. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to był robiony przepust, jednakże okazało 
się, że druga rura też jest uszkodzona. PGK to poprawia. Podkreślił, że  przepust jest 
przejezdny.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że  5 właścicieli garaży 
skarży się, że ulewne deszcze spowodowały, iż w miejscu między placem zabaw                           
a garażami, nie można wyjechać z garażu. Studzienka deszczowa jest niedrożna.            
A na dodatek tam zrobiona jest niecka. Poprosił, aby na razie udrożnić studzienkę.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że zostanie to wykonane.   
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił jeszcze, że mieszkańcy 
Połańca skarżą się na Pogotowie i na wypisywanie recept w Przychodni Zdrowia                  
w Połańcu. Jedna z mieszkanek poinformował go, że jest przewlekle chora, ciągle 
bierze tabletki. W Przychodni lekarka nie wypisze recepty, bo jest limit tylko 10 osób. 
Druga sprawa: pewna Pani skarżyła mu się, że w nocy poszła z dzieckiem na 
Pogotowie. Pani doktor zbadała, stwierdziła jaka to choroba, ale okazało się, nie ma 
żadnych tabletek, żeby podać doraźnie. W nocy żadna apteka jest w Połańcu 
nieczynna. Najbardziej przykre dla niej było, że na Pogotowiu nikt nie wiedział, która 
apteka w Staszowie ma dyżur.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny wtrącił, że dyżury aptek są na stronie internetowej 
Połańca.  
 
Pan Adam Łukawski - radny stwierdził, że nie przeszkadzałoby, gdyby informacja 
wisiała  w Przychodni Zdrowia w Połańcu  i na Pogotowiu. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że są przypadki, że apteka pomimo, 
że jest na wykazie dyżurów, takiego dyżuru nie prowadzi. W tej sprawie poszło 
oficjalne pismo do Starostwa. Wiemy, że Powiat sprawdza, czy apteki dyżurują 
według harmonogramu.  Po tym miesiącu będą konkretne zalecenia ze Starostwa              
w kierunku izby lekarskiej. Oprócz tego będziemy  prowadzić rozmowy z aptekami. 
Okazuje się, że w Staszowie wszyscy by chcieli dyżurować w nocy, a u nas się nie 
opłaca. Dlatego będziemy prowadzić rozmowy z apteką w Galerii, bo z tego co wie, 
wyrażała ona chęć pracy całą dobę. Ale to musi być podyktowane wcześniejszymi 
rozmowami,  żeby  ktoś później do nas nie miał pretensji, że stracił utarg, bo jest 
jedna apteka czynna całą dobę. Jeśli chodzi o kwestię tabletek i środków na 
pogotowiu. Doraźne środki ratujące życie i zdrowie są. Jeśli chodzi o brak 
odwodnienia to teren, gdzie problem występuje nie jest  gminny tylko prywatny. 
Zaczynamy etap spotkań z właścicielami garaży i spróbujemy w tym momencie 
osiągnąć kompromis, kto ma co finansować. W założeniu było, że my robimy 
„deszczówkę” od podstaw i drogi asfaltowe wokół garaży, a oni robią sobie jednolitą 
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elewację. Jednak wszyscy muszą się zgodzić. Obecnie nie jest to teren gminny, ale 
jest najgorszym terenem w Połańcu, dlatego chcemy coś z tym zrobić.  
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - radna poruszyła sprawę, która według niej 
dotyczy całego osiedla tj. przeprowadzek, przewożenia mebli, remontu mieszkań. 
Jeżeli ktoś mieszka w bloku przy jezdni to nie ma problemu, bo tam zaparkuje auto, 
przeniesie meble te parę metrów do bloku. Ale jeżeli ktoś mieszka w bloku, gdzie 
dostęp do jezdni jest daleki, co zrobić. Zapytała, czy można podjechać autem.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Stanisław Lolo poprosił radną                              
p. M.Dalmatę-Konwicką o podanie konkretnego przykładu. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - radna uzupełniła, że  w jej okręgu wynikł taki 
problem. Osoba przewoziła samochodem ciężkie rzeczy, meble, i podjechała 
bezpośrednio pod klatkę. Podjechała  Policja, osoba dostała upomnienie.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Stanisław Lolo  zasygnalizował, że jeżeli 
chodzi o ul. Witosa, to jest chodnik pieszo -jezdny i można podjechać samochodem 
pod każdy blok. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że jeśli chodzi o kwestie 
samochodów na chodnikach, trawnikach, Policja została poproszona o takie 
interwencje. Jeśli chodzi o kwestie dojazdu, nie raz był świadkiem, jak samochody 
meblowe,  przejeżdżają po trawnikach, chodnikach, w ogóle nie patrząc, czy coś  
zniszczą. Było to zgłaszane do firm, które prowadzą handel. Na chodnik można 
wjeżdżać, ale czymś lekkim. Są różnego rodzaju mniejsze sprzęty np. wózki ręczne. 
Każdy meblowóz je posiada.   
 
Ad. 4.  
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. 18:50.   
 
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Barbara Rajca 
 
 

 


