
 

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

odbytej w dniu 7 listopada  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 na początku w sesji -  14 radnych.  
 
II. Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ 
2/ 
 
 
3/ 
 
4/ 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok, 
zmiany  uchwały  Nr XVII/114/11  Rady  Miejskiej  w  Połańcu  z  dnia 27 
października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 
Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu, 
udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi 
Staszowskiemu, 
wysokości  i  zasad  ustalania  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.  

3. Zakończenie obrad.  
 
III. Przebieg obrad: 
Ad. 1.  
Obradom XVIII 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. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, 
informując, że w sali znajduje się 14 radnych, to jest wymagane quorum, do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad, do 
którego nie wniesiono propozycji zmian. Poprosił o przegłosowanie go.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych). 
Głosowanie:  
Za przyjęciem porządku obrad - 13 osób 
Przeciw                                     -   - osób 
Wstrzymało się od głosu           -  1 osoba.  
Porządek obrad został przyjęty.  
 

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 - 
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Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie 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 Adam Łukawski - radny zwrócił uwagę, że zwiększane są wydatki  na 
odbudowę drogi powiatowej Rudniki - Okrągła o kwotę 26 000,00 zł. Zaznaczył, 
że to już jest trzecia dotacja, bo było 40 tys. zł, 100 tys. zł i teraz jest 26 tys. zł.  
 
Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że tak, z tym, że to 40 tys. zł było na 
odcinek od Rudnik do miejscowości, na sesji w październiku było 100 tys. zł  na 
drogę przez miejscowość. Po przetargu okazało się, że ta kwota jest wyższa             
i podniesiona o 26 tys. zł. Zmieniana jest ta ostatnia wartość, ze 100 tys. zł na 
126 tys. zł.  
 
Pan Adam Łukawski - radny zapytał o zwiększenie wydatków o kwotę 
4 453,00 zł na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Ruszcza-Budziska-
Słupiec-Tarnowce.   
 
Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że to jest pierwsza kwota naszego 
udziału, jest to różnica, jaka wynikła po przetargu. Cała wartość tej drogi                     
w Ruszczy wynosi około 872 tys. zł.  
   
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 XVIII/119/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XVII/114/11  Rady  Miejskiej  
w  Połańcu  z  dnia 27 października 2011 roku 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 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 
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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. 
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie)  

Uchwała Nr XVIII/120/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

 

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 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 Józef Cichoń - radny zgłosił, że droga w Winnicy przez pola do wału 
odcinek 100 metrów od rampy nie jest robiony.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, kiedy zostanie 
zakończony remont drogi Ruszcza-Budziska-Słupiec-Tarnowce.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że lada chwila będzie ona 
skończona. Nie ma jeszcze wykonanych poboczy i rowy są zaniedbane.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, o zakres prac. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że obejmuje on nakładkę, pobocza, 
rowy.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał o koszt 
powyższego.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że prawie 890 tys. zł.  
 
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).  
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            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  14 osób (jednogłośnie)  

Uchwała Nr XVIII/121/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 
 

4/ Projekt uchwały w sprawie wysokości  i  zasad  ustalania  opłat  za  
świadczenia  udzielane  przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto 
i Gminę Połaniec.  
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Krala -  Dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania                         
w Połańcu. Poinformowała, że do projektu uchwały wprowadzono 
autopoprawki:  
par.  1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Czas przeznaczony na realizację 
podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie określony w statutach 
przedszkoli, przedstawia się następująco: 

1) Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filią Nr 1 i Filią Nr 2 - od 
godz.9:00 do godz. 14:00, za wyjątkiem oddziałów 5-godzinnych dla 
dzieci 5 i 6 letnich, gdzie realizację podstawy programowej ustala się               
w godz. 8.30 do godz. 13.30; 

2) Przedszkole Publiczne w Ruszczy - od godz. 8.00 do godz. 13.00”. 
par. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Miesięczną opłatę, o której mowa w par. 3 
ust. 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania 
przez dziecko ze świadczeń przekraczających wymiar korzystania ze 
świadczeń przedszkoli określony w par. 1”.  
par. 3 ust. 6. otrzymuje brzmienie: „Zwalnia się z opłat dzieci korzystające                         
z usług świadczonych przez przedszkola, z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub z opinią                    
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”.  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii                    
o projekcie 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 wraz z autopoprawkami. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zasygnalizował, że za 
chwilę będzie głosowana uchwała dotycząca stawki odpłatności za 
przedszkole. Osobiście jest bardzo zadowolony z tego, bo jak wiadomo, rok 
temu było szereg dyskusji, różnych opinii, wręcz protestów, jeżeli chodzi                          
o młodych mieszkańców naszego miasta i gminy, były przeprowadzane 
rozmowy. Doszliśmy do porozumienia, bo p. Burmistrz zaproponował kwoty,               
z których wszyscy byli zadowoleni, nawet byli zaskoczeni, że zaproponowane 
kwoty były niskie w stosunku do wcześniejszych. Upłynął rok, a nowa uchwała 
została uchylona. Zapytał, jak obecna propozycja ma się do kwot, które zostały 
uchwalone rok temu i czy pozostały na tym samym poziomie.  
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Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że przynajmniej przy tych, gdzie 
najwięcej dzieci korzysta.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podkreślił, że kierunek 
polityki i działań obecnej władzy nastawiony  jest na rozwój miasta, a rozwój 
miasta to młodzi mieszkańcy, którzy dopiero rozpoczynają życie we dwoje, 
mają dzieci. Takim ludziom należy pomóc i myśli, że tymi działaniami, kwotami 
spełnią te oczekiwania. Poprosił Dyrektora ZEAOiW p. Jadwigę Krala                     
o informację, jak stawki za dodatkowe godziny mają się w porównaniu do 
innych gmin naszego powiatu.  
 
Pani Jadwiga Krala -  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Oświaty i Wychowania  w Połańcu poinformowała, że w Staszowie jest 2 zł 
za godzinę, z tym, że tam są stosowane kary, jeśli dziecko jest nieodebrane              
w terminie, w Łubnicach jest 1,16 zł, w Sandomierzu  jest 2,40 zł, w Krakowie 
jest 2,60 zł.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo stwierdził, że z tego 
wynika, że nasza stawka jest dobra. Podkreślił, że gmina dopłaca do 
szkolnictwa ponad 7 mln zł, a w uzasadnieniu do projektu uchwały jest 
informacja, że 567 zł dopłaca miesięcznie do dziecka.  Mówi to celowo, żeby 
mieszkańcy wiedzieli, że gmina dopłaca, że miasto pomaga młodym ludziom.          
Poprosił Skarbnika p. Małgorzatę Żugaj o informację, ile gmina dopłaca do 
ścieków i do wody.  
 
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że prawie 700 tys. zł rocznie.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo dodał jeszcze, że nie 
wyobraża sobie, żeby w naszej uchwale, tak ja zdarza się w innych gminach, 
był zapis, że karzemy naszego mieszkańca za spóźnienie w odbiorze dziecka       
z przedszkola. U nas jest zapis, że jeżeli rodzic spóźni się po dziecko, bo są 
różne sytuacje, to ma świadomość, że dopłaci 1,35 zł za następną godzinę 
pobytu i, że dziecko jest pod opieką.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że na spotkaniu, które miało 
miejsce z rodzicami, zadali pytanie, jak zrobić, żeby do przedszkola chodziło 
jak najwięcej dzieci. Nie chodziło o pieniądze, które są bardzo ważne, ale                  
w tym przypadku o nie, nie chodziło. Z tego co zostało p. radnym 
przedstawione wynika, że 3 mln zł gmina wydaje na przedszkola. Uzyskana 
opłata, za pobyt dziecka ponad 5 godzin to jest tylko 124 tys. zł. czyli, 
reasumując,  mówimy  o kwocie, która jest szczątkowa w stosunku do kosztów, 
które gmina ponosi w skali całości. Nie mówi, oczywiście o opłatach za 
żywienie, bo za nie każdy płaci sam. Dlatego powiedział na zebraniu rodzicom 
wprost, dla gminy nie ma to znaczenia tak dużego, bo mówimy o dzieciach. 
Pieniądze są bardzo ważne, ale nie w przypadku dzieci, im większa ich ilość, 
tym by było lepiej. Dlatego propozycje były wprost powiedziane. Mówiliśmy 
nawet „za darmo”, ale z kolei Wojewoda nam nie pozwoli, bo musi być 
odpłatność. Więc pytał wprost, czy 5 gr, 10 gr, 15 gr. To była forma sondażu. 
Nie chodziło o pieniądze, ale o to, by do przedszkola chodziło jak najwięcej 
dzieci ponad 5 godzin dziennie. Cieszy się, że rodzice jednogłośnie głosowali 
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za kwotą 1,35 zł, że była ona dla nich pozytywna. Stawka miesięczna może nie 
odbiega od tego, co było wcześniej, jednakże uwzględniając, że gdy dziecko 
będzie opuszczało dzień czy kilka dni, rodzic będzie mniej płacił, to mamy 
świadomość, że te opłaty mogą być mniejsze i koszty, które będziemy ponosić 
my wszyscy, będą większe.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że należy się 
cieszyć, że rodzice są zadowoleni.  
 
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 XVIII/122/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
      
Ad. 3.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej             
Stanisław Lolo  podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
w Połańcu i trwała od godz. 16:00 do godz. 17:30.  
 
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
 
Barbara Rajca 


