
Protokół Nr  XVII/11  
 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu 

odbytej w dniu 27 października  2011 roku.  
 
I. Obecni: 
1.  Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik do 

Protokołu. 
2. 
3.
4. 
5. 

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

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

   
Stan radnych - 15, uczestniczących  w sesji -  15 radnych.  
 
II. Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie protokołów Nr XVI/11.  
3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1/ 
 
2/ 
3/ 
 
 
 
4/ 
 
5/ 
 
6/ 
 
 
 
7/ 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 
2011-2027, 
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok, 
zmiany  uchwały  Nr XVI/104/11  Rady  Miejskiej  w  Połańcu  z  dnia  29  
września 2011r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy 
Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu, 
udzielenia  pomocy  finansowej  przez  Miasto  i  Gminę  Połaniec  Powiatowi 
Staszowskiemu, 
trybu  powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta             
i Gminy Połaniec oraz organizacji i trybu jej działania, 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Gminy Połaniec, położonego w Połańcu przy ulicy Kołłątaja 13/20, na rzecz 
jego najemcy,        
nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa. 

4.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. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2010 - 
2011. 
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych: 
   - radnych Rady Miejskiej, 
   - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych 
do  składania oświadczeń majątkowych. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1.  
Obradom XVII 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 15 radnych, to jest wymagane quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do 
niego uwagi.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec z upoważnienia                              
p. Burmistrza wniósł o wprowadzenie do zaproponowanego porządku obrad w pkt 3 
ppkt 8 tj. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11  z dnia 19 maja 
2011r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich 
regulaminu  oraz ppkt 9 tj. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/11 
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej przez Miasto  i Gminę Powiatowi Staszowskiemu. Podkreślił, że projekty 
uchwał były omawiane na komisjach.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie wprowadzonych 
zmian.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem zmian            -     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).  
 
Ad. 2.  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają 
uwagi do Protokołu Nr XVI/11 z dnia 29 września  2011r.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo  poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XVI/11 z dnia 29 września 
2011r. 
(Podczas głosowania w  sali obrad obecnych było 15  radnych).   
            Głosowanie: 

Za przyjęciem protokołu  
Przeciw 
Wstrzymało się od głosu 

- 14 osób 
 -  osób 
1 osoba.  

Protokół Nr XVI/11 z dnia 29 września 2011r. został przyjęty.  
 
Ad. 3. 

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta              
i Gminy Połaniec na lata 2011 - 2027. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj – 
Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
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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, jaka jest 
przyczyna spadku wynagrodzenia o ponad  1 mln zł w 2012 roku, czy będzie 
redukcja pracowników.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odpowiedziała, że 2011 rok i kolejne lata 
były planowane na podstawie danych za rok 2010. W związku z tym, że                    
w roku 2011 były zwiększane wynagrodzenia w trakcie roku, głównie                        
w placówkach oświatowych, 2011r. był aktualizowany na bieżąco w WPF, 
natomiast kolejne lata nie były zmieniane, ponieważ nie było takiej potrzeby.  
 
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 XVII/111/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

2/ 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 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 zaopiniowała  
powyższy projekt uchwały bez autopoprawek.  



 4 

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 Jozef Cichoń - radny zapytał, z czego wynika, zwiększenie dochodów            
o podatek w wysokości  900 tys. zł.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że mamy większe wpływy, aniżeli 
były zaplanowane.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o zwiększenie 
wydatków w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę 30 tys. zł.   
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że przeznaczona ona jest  na 
remont pomieszczeń budynku.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski uzupełnił, że chodzi o strzelnice.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o informację 
na temat ogólnych zmian kwotowych w oświacie.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że ogólnie dokładamy 500 tys. zł 
na wynagrodzenia.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o zwiększenie 
wydatków o 304 tys. 392 zł  w dziale Administracja publiczna. 
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że głównie dokładamy na 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych - 200 tys. 
zł, a także na fundusz socjalny - 46 tys. zł.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, że jest 201 osób zatrudnionych 
przez Urząd Pracy i do niedawna było około 30 osób zatrudnionych na dwa 
miesiące tylko z naszych środków. Były to osoby, którym brakowało około 
dwóch miesięcy do zasiłku. Był to program tzw. powodziowy. Będziemy 
musieli w przyszłym roku dołożyć znaczną  kwotę z tego powodu, do tzw. 
efektywności zatrudnienia tych osób. Mamy jeszcze dużą grupę tzw. rolników, 
którym są wypłacane pensje przez Urząd Pracy. Czekamy także na pieniądze 
na dodatkową grupę około 100 osób, też z „powodziówki”. To co dzisiaj 
dokładamy, to jest nie tylko na konto zwrotu, ale również wypłaconych 
środków dla osób, którym brakowało 2 miesiące do zasiłku.   
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, ilu rolników 
korzysta. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że w skali roku 2011, około 117 
rolników.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, w  jaki sposób jest finansowana  
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grupa 200 osób, czy  100 % pokrywa Urząd Pracy, czy gmina też dokłada.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że cena była taka, że efektywność, 
czyli zatrudnienie tych osób w postaci 90 %  normy podstawowej,  przez 3 
miesiące z środków własnych w roku następnym.   
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o zmiany                 
w dziale  Pomoc społeczna.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że gmina dostała decyzję                 
z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9 234 zł.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka.  
 
Pani Anna Kaniszewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu 
wyjaśniła, że dzieci ze specjalną opinią z Poradni, mają dodatkowe zajęcia               
z pedagogiem, logopedą, psychologiem. 
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że on 
rozumie, że jeśli ktoś spełnia warunki, dostaje pracę w grupie interwencyjnej. 
Uważa jednakże, że jeżeli ta osoba nie sprawdzi się, to powinna być tzw. 
czarna lista. Chodzi o to, żeby przyjmować ludzi, którzy godnie będą 
reprezentować to środowisko. Są tacy, którzy spełniają  kryteria, załapują się             
a później jest z nimi problem.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o kryteria są one 
podwójne. Pierwsze są z Urzędu Pracy. Kryterium, które decydowało                          
o przyjęciu: bez kolejki były przyjmowane osoby, które chcą pracować przy 
zieleni. Jest to praca ciężka. Kwestia następna to osoby samotne z dziećmi, 
następnie jedna z osób, gdzie mąż ani żona nie pracuje, następnie ci, którzy 
chcieli się opiekować osobami starszymi, osoby, które są  w podeszłym wieku, 
ci, którzy  byli w zeszłym roku na ½ etatu, następnie grupa osób, które się 
sprawdziły w roku ubiegłym. Dlatego do drugiego etapu tej efektywności 
pracy, który będzie realizowany w roku następnym z programu 
podstawowego, będą brane osoby, które się sprawdziły.   
 
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 XVII/112/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XVI/104/11  Rady  Miejskiej  
w  Połańcu  z  dnia  29  września 2011r. w sprawie procedury uchwalania 
budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj - 
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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. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że w par. 1, gdzie 
jest zapis „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki” należy dodać wyraz 
„Zdrowotnej”.   
 
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 XVII/113/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

4/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  przez  Miasto                   
i  Gminę  Połaniec  Powiatowi Staszowskiemu.  
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj – 
Skarbnik Gminy Połaniec. 
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
o projekcie uchwały. 
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony 
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia                    
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie 
zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury             
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że jest to droga, która biegnie 
na odcinku od Rudnik, nie od drogi wojewódzkiej, tylko od kierunku Rudnik do 
drogi krajowej, w kierunku Sandomierza, to jest miejscowość Okrągła.  
Wszyscy wiedzą, że standardy, w jakich wykonujemy teraz remonty, są to 
powierzchnie, nawierzchnie, ciągi piesze. W przypadku tej drogi, z uwagi na 
okres realizacji tego zadania (krótki), nie mamy możliwości, żeby wykonać 
ciąg pieszy wraz z remontem tej drogi, jednakże jej stan, powoduje, że ta 
droga jest za wąska, żeby w kolejnym okresie przystąpić do wykonywania 
chodnika a w tym roku robić dywanik asfaltowy. Dlatego w zakresie tego 
zadania jest nie tylko wykonanie nowego dywanika asfaltowego, ale 
rozszerzenie tej drogi z 4 na 5 metrową i wyprostowanie jej, żeby następnie 
wykonać sam chodnik.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy finansowanie tego ciągu 
pieszego jest przewidziane w tym projekcie, czy oddzielnie.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że to jest oddzielna kwestia.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy, jeśli zdecydujemy się na 
wykonanie tego ciągu pieszego, środki będą nasze.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że tak, chyba, że ewentualnie 
skorzystamy z programu tzw. „schetynówek”.  
 
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 XVII/114/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 
 

5/ Projekt uchwały w sprawie trybu  powoływania członków Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Połaniec oraz organizacji i trybu jej 
działania. 
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 negatywnie 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 negatywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec poinformował, że p. radni 
na dwóch komisjach dyskutowali na ten temat i doszli do wniosku, że będzie 
więcej zamieszania niż pożytku. Jeśli można  zrezygnować z tworzenia Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, to zrobią to.  
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz wyjaśnił, że ustawa mówi, że może 
powołać. Jeśli coś można, to tak jakby powinno się. Już są pytania np. 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Pozarządowych pyta, co w tej materii 
zrobiliśmy. W sierpniu powiedzieliśmy, że mamy przygotowany projekt. 
Przymusu nie ma, Rada może powołać.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, ile gmin w to 
weszło. 
 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz wyjaśnił, że próbuje się z tego 
stworzyć pewien system. Jest Rada Pożytku Publicznego na szczeblu 
krajowym, mogą być tworzone rady wojewódzkie, powiatowe i gminne.  Na tę 
chwilę wie, że jest rada na terenie województwa, w Staszowie nie ma. 
 
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 
Przeciw  
Wstrzymało się od głosu  

-  
- 
- 

5 
7  
3 

osób  
osób 
osoby 

Uchwała nie została podjęta.  
 

6/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego w Połańcu przy ulicy 
Kołłątaja 13/20, na rzecz jego najemcy.      
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
o projekcie uchwały. 
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony 
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  
powyższy projekt uchwały z zastosowaniem 30 % bonifikaty.  
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia               
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały z zastosowaniem 30 % 
bonifikaty. 
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury             
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i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała  
powyższy projekt uchwały z zastosowaniem 30 % bonifikaty. 
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały z zastosowaniem 30 % bonifikaty. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Stanisław Walczyk - radny powiedział, że jest takie prawo zwyczajowe, 
że za rok trwania od oddania do użytku mieszkania, stosuje się przeważnie 
1,5 % bonifikaty, co by stanowiło 50 %. Ważne jest przy obliczaniu, aby wziąć 
pod uwagę, jaki czynsz płacił najemca, czy spółdzielczy czy komunalny. Jeżeli 
płacił komunalny, to zasadne jest 30 %, jeżeli spółdzielczy to bonifikata 
powinna być wyższa.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że 
mieszkanie ma status spółdzielczego. Jeżeli chodzi o sprawiedliwość 
społeczną, to należy zostawić 30 % bonifikatę.  
 
Pan Janusz Bugaj - radny wyraził zdanie, że argumentacja 30 % bonifikaty 
do każdego mieszkania, wydaje mu się bezpodstawna. Mieszkanie na 
parterze i na czwartym piętrze - to jest różnica. Nawet przy kupnie nowego 
developer czy spółdzielnia obniża cenę mieszkania, przynajmniej o 5 czy                 
10 % jego wartości. Ponadto lokator, który mieszkał tam ponad 20 lat, ponosił 
koszty remontów.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo stwierdził, że z tego co 
pamięta we wszystkich mieszkaniach, które sprzedawano mieszkańcy ponosili 
koszty remontów. Nie wydaje mi się też, żeby była zasadna argumentacja 
piętro czy parter. Opinia  należy do rzeczoznawcy. Rada ma głosować nad 
wysokością bonifikaty a nie wyceny.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny stwierdził, że położenie mieszkania nie ma 
nic wspólnego z udzieleniem bonifikaty.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego p. Teresę Parcheta o wyjaśnienie, na czym 
polega wycena. 
 
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego 
wyjaśniła, że wycena polega na ustaleniu wartości rynkowej mieszkania. 
Rzeczoznawca, wyceniając, bierze pod uwagę położenie w mieście, czy 
daleko jest od szkoły, przystanku autobusowego, bierze również pod uwagę 
położenie budynku. To mieszkanie uzyskało ocenę niekorzystną ze względu 
na położenie na IV piętrze, ale uzyskało ocenę korzystną ze względu na małą 
powierzchnię, że jest ekonomiczne. Reasumując wyszła taka cena. Jest to 
wartość rynkowa.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że wycena 
obowiązuje przez rok. Po tym czasie wycena może być wyższa albo niższa. 
Przypomniał, że parę lat temu tak samo wyceniali domki dla powodzian. 
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Uważa, że należy zastosować 30 % bonifikaty. Rada będzie miała wielki 
problem, jeżeli będzie odbiegać od tego, bo w każdym roku będzie inna 
wycena.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały z udzieleniem 
bonifikaty w wysokości 30 %.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).  

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały 
Przeciw 
Wstrzymało się od głosu 

-  
- 
- 

12 
  2 
  1 

osób  
osoby 
osoba 

Uchwała Nr XVII/115/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

7/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa. 
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 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 zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały z nazwami ulic zaproponowanymi przez radną                       
p. Jolantę Pargieła.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pani Jolanta Pargieła - radna odczytała nazwy proponowanych ulic: 
I - Zakładowa, 
II - Produkcyjna, 
III - Fabryczna, 
IV - Rozwojowa,  
V- Techniczna, 
VI - Budowlana,  
VII - Centralna.  
 
Pan Adam Łukawski - radny stwierdził, że przecież nikt ich nie goni                        
z nazwami tych ulic. Należy z tym jeszcze poczekać. 
 
Pani Jolanta Pargieła - radna odparła, że było, to już dwukrotnie omawiane.   
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Pan Krzysztof Woźniak - radny zaproponował, aby ogłosić konkurs, niech 
społeczeństwo weźmie sprawę w swoje ręce. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził zdanie, że 
każdy radny powinien to skonsultować ze społeczeństwem. Jeżeli drugi raz 
Rada  podchodzi do tego tematu, to należy być poważnym i przegłosować to.  
 
Pan Stanisław Walczyk - radny poinformował, że przez organ Rady  zostało 
zlecone radnej p. J.Pargieła, żeby skonsultowała to ze społeczeństwem. 
Skoro się pojawiły już po raz drugi nazwy, trzeba je przegłosować i zakończyć 
temat.  
 
Po krótkiej dyskusji odnośnie nazw ulic Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo odczytał nazwy ulic po zmianie: 
I - Zakładowa, 
II - Produkcyjna, 
III - Towarowa,  
IV - Rozwojowa,  
V- Usługowa, 
VI - Budowlana,  
VII - Centralna.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały z następującymi 
nazwami ulic:  
I - Zakładowa, 
II - Produkcyjna, 
III - Towarowa,  
IV - Rozwojowa,  
V- Usługowa, 
VI - Budowlana,  
VII - Centralna.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).  

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały 
Przeciw  
Wstrzymało się od głosu  

-  
- 
- 

14 
  - 
  1 

osób  
osób 
osoba 

Uchwała Nr XVII/116/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 z dnia 19 maja 2011r.                       
w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich 
regulaminu.  
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 
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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. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, na kiedy 
byłyby tablice. 
 
Pani Joanna Juszczyńska - Dyrektor CKiSz w Połańcu odparła, że już są 
wykonane.  
 
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 XVII/117/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 

9/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/11 Rady Miejskiej                     
w Połańcu z dnia 17 lutego 2011r. sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  
przez  Miasto  i  Gminę  Połaniec  Powiatowi Staszowskiemu. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj - 
Skarbnik Gminy Połaniec. 
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii           
o projekcie uchwały. 
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony 
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia                
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia 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. 
 
Radni nie zgłosili pytań.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił                                  
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o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).  

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  15 osób (jednogłośnie) 

Uchwała Nr XVII/118/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad. 4.  
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie 
międzysesyjnym.  
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że w okresie między sesjami 
oprócz obowiązków bezpośrednio wynikających z pełnionej funkcji reprezentował 
Radę w:  
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

uroczystości oddania po renowacji organów w Kościele Św. Marcina w Połańcu,  
konferencji pn. „Urząd Miasta i Gminy - profesjonalny, efektywny, dostępny”,  
uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych, 
uroczystościach święta szkoły w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, 
pikniku rodzinnym „Pieczony ziemniak” zorganizowanym przez Samorząd Osiedla 
Nr 3 w Połańcu,  
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:  
03.X.2011r. 
04.X.2011r. 
 
 
 
 
05.X.2011r. 
 
06.X.2011r.  
 
 
 
13.X.2011r. 
17.X.2011r. 
25.X.2011r. 
26..X.2011r.  

Spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi,  
Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a Zakładem 
Instalacji Elektrycznych „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 
Miasta i Gminy Połaniec”,  
Zebranie Zarządu OSP Połaniec, 
Wspólne posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego i Powiatowego ZLZS,  
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Świętokrzyski Karp”, 
Szkolenie z zakresu pełnienia stałego dyżuru, 
Spotkanie z Dyrektorem p. G. Górskim w sprawie basenu,  
Uroczystość uruchomienia stacji monitoringu powietrza przy Zespole 
Szkół w Połańcu,  
Dzień Edukacji Narodowej, 
Uroczyste mianowanie p. Feliksa Pławskiego na stopień kapitana, 
Posiedzenie Gminnego Zespołu Kryzysowego, 
Ślubowanie klas I w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie, 
Ślubowanie klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy,  

oprócz tego przeprowadził rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę, 
mieszkania i poruszającymi sprawy różne. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił o informację na temat stacji monitorowania 
powietrza, czy to jest  system ogólno-krajowy, wojewódzki. Jak on działa.  
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że na razie widać to na stronie ochrony 
środowiska  Urzędu Wojewódzkiego.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał,  jakie parametry tam są mierzone.  
 
Pan Krzysztof Miaz - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa                 
i Ochrony Środowiska odparł, że temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku 
węgla i dwutlenku siarki. 
   
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec w imieniu komitetu remontowego 
przy Kościele Św. Marcina podziękował wszystkim radnym, którzy uczestniczyli                     
w  wielkiej uroczystości oddania do użytku po renowacji organów.  Podziękował także 
p. Dyrektor CKiSz,  młodzieży, która godnie reprezentuje miasto na zewnątrz,                  
p. Burmistrzowi, p. Marszałkowi i każdemu człowiekowi, który takie inicjatywy 
wspiera. Podkreślił, że nas nie będzie, a organy będą grać. Słowa podziękowania 
skierował także do Prezesa PGK w Połańcu oraz grupy interwencyjnej za pomoc 
przy sprzątaniu liści.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela przedstawił informację dotyczącą 
realizacji inwestycji:  
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 - 
 
- 

trwają roboty 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, za kwotę 
2 901 500 zł, dofinansowanie 1 450 000 zł,  
trwają prace uzupełniające przy zadaniu 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” Otałęż W. Misiak za kwotę 
68 000 zł,  
trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta 
Połańca" wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, za kwotę 648 541 
zł,  
przystąpiono do realizacji zadania pn. „ Tworzenie kompleksowych terenów 
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny - Etap III - obszar C”,  wykonawca  PISiP "INSMONT" E.Bąk 
Połaniec za kwotę  17 409 436 zł, dofinansowanie 12 300 000 zł,  
podpisano umowę na nadzór inspektorski nad realizacją zadania pn.                      
„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi 
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III - obszar C”, Firma 
Dozoru Inwestycyjnego J. Pluta Wojków, wartość zadania 83 900 zł,  
opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu - trwa procedura 
o uzyskanie pozwoleń,   wykonawca p. K. Gądek Staszów za kwotę  61 000 zł,  
opracowano dokumentację projektową pn: Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz 
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- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

z infrastruktura towarzyszącą (połączenie ul. Krakowska Duża i ul. Krakowska 
Mała w Połańcu) uzyskano  pozwolenie wodno-prawne, wykonawca K. Gądek 
Staszów, wartość zadania 30 000 zł,  
trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka linii napowietrznej 
15kV przy ul. Czarnieckiego w Połańcu,  wykonawca INSBUD M.Sznajder za 
kwotę 5 000 zł,  
opracowano PB przebudowy drogi nr 366051T w Łęgu, trwa uzyskiwanie 
pozwolenia na budowę,  
trwają prace końcowe na zadaniu „Remont chodników i parkingów na terenie 
Połańca”, wykonawcą jest URB p.H.Lisowski z Tucząp, za kwotę 357 307 zł,  
trwają prace na zadaniu pn. „Ochrona przed powodzią na terenie Miasta                    
i Gminy Połaniec”,  wykonawcą zadania jest PGK Sp. z o.o. w Połańcu, za 
kwotę 181 550 zł,  
trwają prace przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi: 
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłowie;  2) Odbudowa drogi 
gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale; 3) Odbudowa drogi gminnej nr 
366113T Zdzieci Nowe - Połaniec; 4) Odbudowa drogi gminnej nr 366211T                 
w Winnicy; 5) Odbudowa drogi gminnej nr 366212T w Winnicy", jako roboty 
uzupełniające droga Zrębin - Zdzieci Nowe, wykonawca M. Niziołek,  z 
trwają prace  na zadanie pn: Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku 
w ramach programu "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich 
skutków - w zakresie likwidacji skutków powodzi, łączna kwota 239 094,29 zł, 
wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu,  
trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego: ul.Działkowców,                   
w Zdzieciach Starych, Zdzieciach Nowych i Ruszczy ul. Kościuszki, wartość 
zadania 57 763,48 zł, wykonawca ZIE W. Kopeć Połaniec, 
trwają już prace przy remoncie Kładki dla pieszych przez rzekę Czarną, 
wykonawcą zadania jest p.M. Niziałek, za kwotę 317 330 zł,  
ogłoszono przetarg na „Opracowanie projektu  założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Połaniec 
na lata 2012-2030”  
ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg i chodników.  

 

Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o strefę C i firmę „Insmont”, czy                          
w specyfikacji był złożony wniosek jako konsorcjum, jeśli tak, to jakie firmy tam 
jeszcze były. 
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela wyjaśnił, że oferta była złożona przez  
wykonawcę „Insomont”, w której byli przedstawieni podwykonawcy.  
 
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 raz w dniu  26 października 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu               
i Spraw Gospodarczych. Zaopiniowała projekty uchwał na niniejszą sesję. Odbyła 
także posiedzenie wyjazdowe w celu rozpatrzenia podania gruntowego.  
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała 
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jeden raz 24 października 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, 
Kultury i Sportu. Zaopiniowała projekty uchwał na niniejszą sesję. 
 
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu 
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz   
w dniu 24 października 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Zaopiniowała 6 projektów uchwał będących w porządku obrad na 
niniejszą sesję. Podziękował Dyrektorom: Publicznej Szkoły Podstawowej                          
w Połańcu i Publicznego Gimnazjum w Połańcu za zaproszenie na obchody Dnia 
Edukacji Narodowej.  
 
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się 2 razy: w dniu 26 
października 2011r. i 27 października 2011r. Na wszystkich posiedzeniach trwało 
formułowanie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w placówkach 
oświatowych.  
 
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się w dniu 26 
października 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. Zaopiniowała 9 projektów uchwał na niniejszą sesję; 8 zaopiniowała 
pozytywnie a 1 negatywnie. Oprócz tego komisja była w terenie w celu rozpatrzenia 
podania p. J. Nowaka odnośnie kupna działki. Komisja zaproponowała, aby 
przychylić się do prośby p. Jerzego Nowaka i odsprzedać mu tylko część działki 
gminnej położonej na wysokości działki będącej jego własnością z zachowaniem 
minimum 3m pasa odstępu od drogi oraz zachowaniem trójkąta widoczności przy 
wyjeździe z ul. Partyzantów.  
 
Ad. 5.  
W związku z tym, że szczegółową  informację p. radni otrzymali w materiałach na 
sesję, zrezygnowano z wprowadzenia do powyższego tematu, a zaproponowano, by 
jego omawianie odbywało się na zasadzie pytań i odpowiedzi.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podziękował, za wspaniale 
przygotowany materiał. Podkreślił, że pierwszy raz jest on tak szczegółowo 
opracowany. Pochwalił także Dyrektora Gimnazjum w Połańcu p. Jerzego Nowaka  
za tak wspaniałe wyniki nauczania.  
 
Pan Jerzy Nowak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi                        
w Połańcu powiedział, że wyniki są też zasługą nauczycieli.   
 
Pani Danuta Ziętarska - Główny Księgowy ZEAOiW w Połańcu poinformowała, że 
wspólnie z p. Dyrektor opracowywały informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy za rok szkolny 2010 - 2011. 
 
Ad.6. 
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych: 
   - radnych Rady Miejskiej, 
    - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych 
do  składania oświadczeń majątkowych. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odczytał informację                
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej (informacja 
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu). 
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec odczytał  informację                 
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń 
majątkowych (informacja znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połańcu).  
 
Ad. 7.  
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo  poinformował, że na dzisiejszej sesji  nie 
wpłynęły żadne  interpelacje.  
 
Ad. 8. 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zgłosił prośbę, by przy okazji 
remontu kładki  dokonać uporządkowania  otoczenia. Chodzi o wycięcie chaszczy, 
żeby udało się odsłonić mur kościelny od strony rzeki, poprawi to estetykę terenu,                      
i wszystkie grzyby, które pojawiają się na murze i go niszczą, złapią trochę słońca                         
i powietrza. Teraz jest sucho, jest więc możliwość podjechania sprzętem                           
i wycięcia.  
 
Pan Adam Łańka - radny zgłosił, że koło wału w kierunku kościoła po prawej stronie  
jest  kępa drzew, którą pasowałoby usunąć.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił o informację na temat  
budowy mostu. Zasygnalizował, że kiedyś było spotkanie z projektantami, to jeden 
mówił, że do końca września będzie wydana decyzja środowiskowa. Zapytał, czy coś 
wiadomo w tym temacie, z uwagi na protest mieszkańców Kłody i Rytwian. Poprosił 
także o informację w sprawie przejęcia ujęcia wody.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że  trwają rozmowy w sprawie przejęcia 
ujęcia wody w sposób bezkosztowy również. Widzimy jednak pewne zagrożenia                  
z tym związane, dlatego w tym kierunku raczej nie pójdziemy. Będziemy deklarować 
kwestię zakupu. Odnośnie mostu, to 7 listopada jest spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim w celu wyjaśnienia pewnych kwestii związanych z mostem. Co do 
decyzji, czekamy na uwagi wszystkich stron i  będzie ona wydana.  
 
Pan Jozef Cichoń - radny poprosił o informacje na temat pisma złożonego do  
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestie projektowe, bo 
to zadanie wymagało kwestii formalnych, jest po rozmowie z p. Zastępcą Dyrektora 
Zarządu Melioracji. Podobnie jak na odcinek Połańca, czyli lewostronnego wału rzeki 
Czarnej, tak samo na te dwa odcinki wału na Kanale Strumień jest ogłoszony 
przetarg na wykonanie dokumentacji na rzekę po raz trzeci, a na Kanał po raz 
pierwszy. Nie ma firmy, która w okresie jednego roku wykonałaby pełną 
dokumentację, z  wszelkimi opiniami, co do decyzji wejścia, czy decyzji związanych           
z pozwoleniem na budowę. Okazuje się, że termin roczny zakończenia zadań, czyli 
pozyskania środków  i rozliczenia jest za krótki.  
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Pan Krzysztof Woźniak - radny korzystając z okazji, że jest p. Prezes PGK wystąpił 
z prośbą  jeśli chodzi o zbiórkę  przedmiotów wielkogabarytowych, by uczulić  
pracowników, że nie tylko to, co jest widoczne koło śmietnika należy zbierać, ale 
dookoła też.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że PGK 
wystosowało pismo do spółdzielni, żeby mieszkańcy wynosili to w piątki do godziny 
16:00. On sam często przejeżdża i po godzinach musi uruchamiać brygadę, żeby 
wywieźć wersalkę, bo mieszkańcy wynoszą w piątek po 16:00. Poprosił, że jeżeli 
ktoś zauważy podobne zdarzenie, to należy to zgłosić to do PGK.   
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że ktoś wykonał  cięcia pielęgnacyjne na  
wierzbie przy gimnazjum i  wygląda to trochę niefachowo.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela odparł, że prawo polskie stanowi, że 
pewne roboty pielęgnacyjne trzeba wykonywać zgodnie z ustawą.  
 
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, co z rowem, czy zostały już złożone papiery 
do Nadleśnictwa. 
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu zapytał, o który odcinek 
chodzi.  
 
Pan Adam Łukawski - radny wyjaśnił, że za szkołą.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela odpowiedział, że trwają rozmowy                 
z Nadleśnictwem w Staszowie w sprawie umożliwienia dojazdu od strony lasu.  
 
Pan Adam Łukawski - radny zapytał o wymianę liczników do wody, na 
nowoczesne, czy jest to prawda, że odczyt może być z zewnątrz budynku, osoba nie 
musi wchodzić do domu. Zapytał także, w  jakiej formie to się odbywa  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu odparł, że w radiowej. 
Potwierdził, że nie musi być nikogo w domu, żeby dokonać odczytu. 
 
Pan Adam Łańka - radny zgłosił, że mieszkańcy lewobrzeżnej części Połańca 
często pytają go, co się stało z tablicą upamiętniającą nadanie Połańcowi praw 
miejskich. Proszą o zamontowanie jej w jakimś sensownym miejscu na płycie rynku. 
Zapytał, czy jest to możliwe.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski  odparł, że tak.  Według projektu płyta będzie 
zamontowana.  
 
Pan Adam Łańka - radny podziękował  Prezesowi PGK za zamontowanie części 
tablic z nazwami ulic.  
 
Pan Adam Łukawski - radny zgłosił, że na drodze  wylotowej z ul. Krakowskiej są 
wszystkie ulice z wyjątkiem znaku ul. Szkolnej, i z drugiej strony od ul. Szkolnej też 
jej nie ma.  
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Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, kto podstawia 
kontenery, kiedy mieszkaniec zgłasza, że będzie remontował mieszkanie - PGK czy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu odparł, że użytkownik 
zgłasza to do PGK.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski wyjaśnił, że chodzi mu o to, że 
mieszkańcy zgłaszają, że osoba przeprowadza remont mieszkania w I klatce,                              
a kontener stoi pod ostatnią klatką.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu odpowiedział, że zna 
sytuację. Czasami nie jest możliwe, żeby postawić kontener pod samą klatką. 
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski poprosił, o ile jest to możliwe, by 
kontener postawić przy śmietniku.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że użytkownik 
który zamawia kontener wskazuje miejsce gdzie go postawić. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski  zapytał, kto poniesie koszty naładowania gruzu 
do kontenera Spółdzielnia Mieszkaniowa czy osoba, która remontuje mieszkanie                  
i wyrzuca gruz koło śmietnika.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że Spółdzielnia 
poniesie, bo PGK to musi posprzątać.  
 
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. 18:20.  
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
 
Barbara Rajca 


