Połaniec, dnia 2011.09.12
Projekt protokołu Nr XV/11
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu, która odbyła się dnia 12 września 2011 roku w auli
Zespołu Szkół w Staszowie, ul. Koszarowa 7.
(Obrady zostały nagrywane na dyktafon i przegrane na płytę CD)

Rozpoczęcie obrad – 1630
Zakończenie obrad – 2000

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Damian Sierant, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości i poprosił Przewodniczących poszczególnych Rad Miejskich i Gmin o
otwarcie swoich sesji nadzwyczajnych.
Pan Kryspin Bednarczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie - powitał serdecznie
radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz przybyłych gości. Następnie przedstawił proponowany
porządek obrad sesji, który został jednogłośnie przyjęty podczas głosowania.
Pan Marek Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany - przedstawił proponowany
porządek obrad sesji, który został jednogłośnie przyjęty podczas głosowania oraz stwierdził
kworum.
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu otworzył obrady i powitał
przybyłych na sesję: p. radnych poszczególnych Rad, p. Jacka Tarnowskiego - burmistrza Miasta
i Gminy Połaniec,
p. Małgorzatę Żugaj – skarbnika Gminy, przedstawicieli jednostek
pomocniczych z Miasta i Gminy Połaniec oraz wszystkich obecnych na sali. Następnie
poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek p. Burmistrza.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ na 15. radnych w obradach uczestniczyło 14. radnych.
Radny nieobecny Rady Miejskiej w Połańcu – p. Józef Cichoń.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu przedstawił zaplanowany porządek
obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie spraw dotyczących projektu: „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle
z rozbudową drogi nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” - zajęcie stanowiska
w formie rezolucji.
3. Dyskusja i wolne wnioski.
4. Zakończenie.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych)
Głosowanie:
za przyjęciem obrad – 14 osób ( jednogłośnie)
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radnych oraz poinformował, że sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym i przedstawił porządek
obrad, który został jednogłośnie przyjęty podczas głosowania.
Pan Janusz Juszczak- Przewodniczący Rady Gminy Szydłów – powitał serdecznie przybyłych
gości oraz na podstawie listy obecności nie stwierdził kworum, ponieważ było obecnych 7.
radnych na 15., w związku z czym przeprosił wszystkich za opóźnienie.
Wspólnym tematem obrad było przedstawienie i przedyskutowanie sprawy dotyczącej projektu
„Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej na 764 oraz
połączeniem z droga wojewódzką nr 875” oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie w formie rezolucji.
Następnie przystąpiono do omówienia ww. tematu z udziałem zainteresowanych mieszkańców oraz
gości zaproszonych.
Pan Damian Sierant - Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju i cieszy, by
każdy mógł się wypowiedzieć w temacie, czy uzyskać odpowiedź, tak żeby spotkanie przebiegało
sprawnie i przejrzyście oraz poprosił o zabranie głosu Pana Starostę Powiatu Staszowskiego.
Wprowadzeniem do tematu było odczytanie przez Pana Andrzeja Kruzla - Starostę Powiatu
Staszowskiego pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, informującego o złożeniu pisma w dniu 26 sierpnia 2011 roku
przez mieszkańców miejscowości Staszów, Rytwiany i Kłoda skierowanego do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego zawierającego zastrzeżenia do projektu „Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” w części
dotyczącej odcinka drogi nr 764 przechodzącej przez ww. miejscowości.
W piśnie tym społeczność lokalna protestuje przeciwko niewłaściwemu przegotowaniu
dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności w zakresie dotyczącym nie
przygotowania możliwych wariantów alternatywnych do przebiegu drogi nr 764 na całym odcinku.
Ponadto z pisma wynika, iż mieszkańcy wykorzystają wszelkie możliwe środki prawne, łącznie
z wystąpieniem ze skargą do Komisji Europejskiej, w przypadku gdy ich postulaty nie zostaną
uwzględnione.
Pan Starosta Powiatu Staszowskiego nadmienił, iż powyższa sytuacja zagraża realizacji nie tylko
ww. projektu, ale także podważa zasadność realizacji wszystkich projektów wpisanych w ciąg
drogowy, w tym m.in. projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec –
Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej. Powyższa sytuacja będzie skutkowała
koniecznością zwrotu wszystkich środków przeznaczonych dotychczas z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji w ramach ww. ciągu drogowego.
Pan Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - nawiązał do
wypowiedzi Pana Starosty, gdzie zaznaczył, że jest to temat ważny nie tylko dla naszego powiatu,
ale także dla naszego województwa świętokrzyskiego i jest to temat numer 1, i jeśli ktoś jest
przeciwny realizacji projektu, to bierze odpowiedzialność na siebie, ponieważ jest to
odpowiedzialność nie tylko dla mieszkańców powiatu ale także dla całego województwa. Pan
Wiceprzewodniczący nadmienił, iż budowa mostu to aktywizacja całego powiatu i województwa
świętokrzyskiego oraz prosi o przemyślenie decyzji.
Z kolei Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - podziękował za sugestie,
dzięki którym jesteśmy dzisiaj na takim etapie rozwoju i nadmienił,iż województwo świętokrzyskie
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cały czas blokowało, czego skutkiem były zawirowania oraz trudne okresy, ale dzięki pomocy
pozytywnych ludzi z tamtej strony, udało się przekonać stronę województwa podkarpackiego
w docelowości tego zadania. Obecnie jest sytuacja odwrotna i storna województwa podkarpackiego
jest gotowa i czeka na realizację tego zadania oraz na pozytywną decyzję z naszej strony. Pan
Burmistrz nadmienił, że był na spotkaniu z przedstawicielami województwa podkarpackiego, gdzie
wprost powiedziano, że jeśli projekt nie zostanie zatwierdzony, to w następnej nie znajdzie się tylu
zwolenników w województwie podkarpackim aby zadanie ponownie wdrożyć do realizacji.
Poinformował także zebranych, że w Gminie Połaniec również były spotkania, na których byli
obecni projektanci i inwestorzy, gdzie przedstawiano i wyjaśniano konkretnie na każdym kroku od
początku do końca miejsce każdego zjazdu oraz gdzie droga skręca. Przez to dzisiaj udało się
większość osób przekonać do celowości tego zadania. Pan Jacek Tarnowski zaznaczał, że były
różne opcje, różne pomysły oraz perspektywy przebiegu trasy tego zadania, ale ze względów
finansowych jak i możliwości technicznych województwa świętokrzyskiego zaakceptowano trasę
przebiegu, która może nie do końca jest w pełni atrakcyjna, ale rozwiązania, które są ustalone
powinny w dużym stopniu zabezpieczyć oczekiwania mieszkańców przed złym oddziaływaniem.
Pan Burmistrz zwrócił jeszcze uwagę, że jeżeli dzisiaj nie zostaną podjęte decyzje o realizacji tego
zadnia, to będziemy mieć pretensje tylko do samych siebie i nie wiadomo czy będą następne szanse
na realizację tego projektu.
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - powiedział o wielkiej
potrzebie budowy mostu a także drogi, na którą czekaliśmy wiele lat jak na marzenie, aby się
spełniło, ponieważ most to okno na świat, to punkt strategiczny. Nadmienił, że w Połańcu są strefy
przemysłowe: strefa A, strefa B i strefa C, dzięki którym chcemy zapewnić wszystkim miejsca
pracy, ponieważ żywotność elektrowni jest przewidziana do roku 2032. Powiedział także, że chodzi
nam o przyszłość, o rozwój naszego miasta jak i sąsiednich miast i gmin, jak również o młodych
zdolnych, wykształconych ludzi, aby zostali z nam i żebyśmy sobie pomagali. Zaznaczył, że zdaje
sobie sprawę, że tam gdzie jest postęp to są zakłady pracy, i że jest to uciążliwość, ale dzięki temu
wiele ludzi korzysta z tego dobrodziejstwa, ponieważ dzięki Elektrowni Połaniec widzimy zmiany
otoczenia i ludziom lepiej się żyje. Pan Wiceprzewodniczący poprosił o zrozumienie, ponieważ
chcemy rozwoju nie tylko naszego Miasta i Gminy ale całego środowiska, jeżeli powstanie most
oraz droga, to będzie ożywienie w gospodarce, będzie to także kartą przetargową między innymi
w realizacji innych inwestycji, jak również w ten sposób przyczyni się to do likwidacji bezrobocia.
Na zakończenie wyraził myśl, że odnośnie tego tematu jest zgoda chcąc żeby wszystko się udało
życząc wszystkim wszystkiego dobrego.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec - powiedział, że nie można takiej szansy
zmarnować, ponieważ prawdopodobnie takiej szansy może już nie być. Poinformował także, że jest
to szansa nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych dzieci i młodszego pokolenia.
Po merytorycznym wprowadzeniu do tematu przez Pana Starostę Powiatu Staszowskiego
wywiązała się burzliwa dyskusja, w której zabierano wiele głosów za i przeciw.
Podsumowaniem dyskusji było zajęcie stanowiska, że poszczególne rady podejmą rezolucję
w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle
z obudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z droga wojewódzką Nr 875”,
obejmującego przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 764, łączącej miasto Staszów z miastem
Połaniec, wraz z realizacją budowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Połaniec oraz budowę
nowego odcinka drogi łączącego nowo wybudowany most na rzecze Wiśle z drogą wojewódzką Nr
875. Inwestycja będzie alternatywą dla dróg krajowych Nr 9 i 73, która będzie stanowić
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dróg Nr 78 i 765. Ważną kwestią jest poszerzenie perspektyw rozwoju gospodarczego, poprzez
istotną poprawę warunków komunikacyjnych pozytywnie wpływających na rozwój gospodarczy
jak i powstawanie nowych miejsc pracy oraz szeroko pojętą atrakcyjność inwestycyjną, a także
turystyczną powiatu staszowskiego. Ponadto bezpieczeństwo mieszkańców terenów usytuowanych
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz jej użytkowników ulegnie znacznej poprawie wskutek
poprawy parametrów, a także stanu technicznego drogi i dostosowania jej do obowiązujących
standardów.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w celu podjęcia rezolucji przez
poszczególne rady.
W związku z powyższym p. Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - poddał
pod głosowanie ww. rezolucję.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych Rady Miejskiej w Połańcu)
Głosowanie:
za rezolucją - 14 osób (jednogłośnie)
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu stwierdził, że Rada Miejska w Połańcu wyraża
pełne poparcie i deklaruje wszechstronne zaangażowanie w realizację projektu pn.”Likwidacja
barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem
z drogą wojewódzką Nr 875” w kształcie przedstawionym przez Inwestora. Poza tym dodał, że nie
spodziewał się innego wyniku głosowania, bo wiadomo czym jest dla Miasta i Gminy Połaniec
realizacja tej inwestycji. Podziękował radnym Rady Miejskiej w Połańcu, przedstawicielom sołectw
- sołtysom z terenu Gminy Połaniec, za tak liczny udział w sesji, bo jak powiedział wszyscy wiemy
jak bardzo istotny jest to dla nas omawiany dziś temat.
Po przeprowadzonym głosowaniu w poszczególnych radach Pan Przewodniczący Rady Powiatu
poinformował, że w sumie na 66 osób biorących udział w głosowaniu za przyjęciem rezolucji
pn.”Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” zagłosowało 65 osób, 1 osoba zagłosowała przeciwko
i poprosił poszczególnych Przewodniczących Rad o zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i dość wnikliwego przedyskutowania tematu
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu, podziękował wszystkim za
przybycie na sesję i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka

