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

odbytej w dniu 4 sierpnia  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 - 11 radnych.  
 
II. Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie:  
1/ 
 

 zamiany gruntów położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy 
Połaniec na grunty położone w Brzozowej gm. Połaniec, stanowiące własność 
p. Bernadetty Gajos. 

3. Zakończenie obrad.  
 
III. Przebieg obrad: 
Ad. 1.  
Obradom XIII 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 11 radnych, to jest wymagane quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad                     
i poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 3 punktu „Dyskusja i wolne 
wnioski”.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie 
zgłoszonej zmiany.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem ww. zmiany   - 11 osób (jednogłośnie).  
 
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad        
z wprowadzonymi zmianami. 
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych). 
Głosowanie: 
Za wprowadzeniem porządku obrad 
z wprowadzonymi zmianami             - 11 osób (jednogłośnie).  
  
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że obowiązuje porządek obrad 
z wprowadzonymi zmianami.  
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Ad. 2. 
Przystąpiono do podejmowania uchwały:  

1) Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w Połańcu, 
stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty położone w Brzozowej gm. 
Połaniec, stanowiące własność p. Bernadetty Gajos. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta – 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. Poinformowała, że do projektu 
uchwały wprowadzone zostaną autopoprawki polegające na usunięcia w § 1 
wyrazu „również” i poprawieniu błędu stylistycznego w § 1 poprzez 
zastąpienie słowa „oznaczone”, słowem „oznaczonych”.  
 
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 Zbigniew Porębski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowała powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy p. B. Gajos 
jest mieszkanką Brzozowej.  
 
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego 
poinformowała, że jest zameldowana w Połańcu, a dom ma w Brzozowej.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podkreślił, że p. B.Gajos 
to solidna kobieta rzeczowo podchodząca do sprawy.  
 
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 11  radnych). 

        Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr XIII/91/11 została podjęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad. 3.  
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że był na spotkaniu u p. Marszałka   
i u p. Płazy w sprawie mostu. Przekazał p. radnym informację na ten temat. 
Następnie przedstawił prezentację multimedialną przebudowy i rozbudowy basenu 
oraz zagospodarowania działek przy ul. Stefana Czarnieckiego.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski podziękował p. Burmistrzowi za 
ustawienie ławek w parku przy muszli koncertowej. Ponadto zgłosił szereg uwag do 
inwestycji budowy drogi i chodnika w kierunku Rybitw. Uwagi tyczyły materiałów 
użytych i konieczności wycinki drzew.  
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Stanisław Lolo  poparł p. Z.Kwiatkowskiego. 
Oświadczył, że problem ten zgłaszał już wcześniej. Uważa, że drzewa trzeba 
bezwzględnie wyciąć.  
 
Pan Adam Łukawski - radny wyraził zdanie, że to jest kwestia nadzoru 
budowlanego. Zapytał, kto z ramienia  Urzędu odbiera te roboty.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski stwierdził, że on wyznaje 
zasadę, że jak coś się robi to należy to zrobić dobrze, nie należy sugerować się 
ilością tylko jakością.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyraził zdanie, że jemu też się nie podoba wiele 
przy tej budowie. Zasygnalizował, że przy wykonywaniu drogi w kierunku Rybitw 
okazało się, że podbudowa była wykonana w części na betonie i w kierunku 
spadków. Aktualnie zmienialiśmy konstrukcje co do założeń projektowych, wcześniej 
ujętych. Gdybyśmy chcieli idealnie wyrównać linie krawężnika, to w niektórych 
miejscach musiałoby być nawet do 20 cm zebranego asfaltu. Więc zostało to 
wypośrodkowane. Ten odcinek jest wyjątkowo trudny,  wymaga sporo korekt. Ale po 
to jesteśmy, żeby zrobić dobrze. Nadzoruje to pracownik Urzędu p. Leszek 
Jackowski. On też jest tam często.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił sposób realizacji 
inwestycji.                        
 
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, kto nadzoruje prace z ramienia PGK.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że odpowiedzialny 
za to jest  kierownik. Chcą to zrobić dobrze. Stosują materiały dobrej klasy.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że jemu chodzi jeszcze       
o wykładanie płytami rowów odwadniających. Są tam niewycięte drzewa. Płyty 
kładzione są na korzeniach. Uważa, że to jest bez sensu.  
 
Pan Adam Łukawski - radny powiedział, że bardzo mu się podobała kwestia 
przebudowy rynku. Najpierw wycięto drzewa, zrobiono kanalizację a później 
kładziono kostkę. Myślało się perspektywicznie.  
 
Pan Stanisław Walczyk - radny zasygnalizował, że jest to budowa w trakcie,                     
a p. Prezes na pewno zrobi to dobrze.  
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zasygnalizował, że wykonuje to 
firma gminna i mamy nad nią nadzór. Gorzej byłoby, gdyby wykonywała to firma 
obca. Jeżeli jest problem, to trzeba rozmawiać, żeby było lepiej.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił uwagę, że dlatego, że wykonuje to firma 
nasza, musi być to wykonane lepiej niż  standardowo. 
 
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zgłosił, że od Połańca do Gminy 
Oleśnica jest budowany chodnik. Gmina kiedyś go finansowała i jest on w fatalnym 
stanie, zniszczony i zarośnięty. Należy podjąć jakieś kroki, żeby się nie rozsypał. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Stanisław Lolo  stwierdził, że dobrze, że                 
p. radny porusza ten problem, bo w sali jest radny powiatowy. Ma nadzieję, że będzie 
on  w tej sprawie rozmawiał w Starostwie.  
 
Pan Jacek Nowak - Prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu wyjaśnił, że jeśli chodzi                   
o ten odciek, mogą być naprawione odcinki, które zostały zniszczone przez wodę. 
Powiat ma ograniczone środki na ten cel.  
 
Pan Adam Łańka - radny poruszył problem przepustów i mostów przy                           
ul. Zrębińskiej. Tam jest wszystko zamulone. Mieszkańcy napisali pismo w tej 
sprawie, najprawdopodobniej złożyli je w Starostwie.  
 
Pan Stanisław Walczyk - radny poprosił o informacje na temat przetargu.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że komisja przetargowa działa. 
Najniższą ceną było około 17 mln 500 tys. zł, najwyższą 24 mln zł.  
 
Pani Jolanta Pargieła - radna zgłosiła, że w drodze do Elektrowni, przy 
skrzyżowaniu do Łęgu i Turska Małego są doły oraz, że w Tursku Małym Kolonia 
przy przystanku zrobiła się wyrwa.  
 
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. 17:15 do godz.  19:00.  
 
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
 
Barbara Rajca 
 
 


