
 
                                                                                                          Połaniec, dnia 2010.12.06 
 

Projekt Protokołu Nr II/10 
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 6 grudnia 2010 roku. 

 
Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe. 

 
Rozpoczęcie obrad – 1530. 
Zakończenie obrad – 1630. 
 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył drugą – równieŜ  
uroczystą – sesję Rady Miejskiej w Połańcu, serdecznie witając: 
- p. radnych Rady Miejskiej w Połańcu, 
- p.  Jacka  Tarnowskiego  –  dotychczasowego,  a  zarazem  nowo  wybranego  burmistrza  
  Miasta i Gminy oraz jego zastępcę - p. Jarosława Kądzielę,  
- Burmistrzów i Przewodniczących Rad z poprzednich kadencji (p. Romana Łowickiego), 
- Miejską Komisję Wyborczą z p. Wandą Kaczmarczyk – przewodniczącą Komisji,   
- p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy,  
- p. Mieczysława Machulaka - sekretarza Gminy,  
- p. Jacka Nowaka - Prezesa PGK, a zarazem radnego Rady Powiatu, 
- kierowników  referatów  Urzędu  Miasta  i  Gminy, dyrektorów  i  kierowników jednostek  
  podległych Gminie, 
- przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy, 
- przedstawicieli Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,  
- p. Wiesława Szymańskiego – komendanta Komisariatu Policji w Połańcu.  
 
Gorąco powitał równieŜ p. Dyrektora – Izydora Grabowskiego – radnego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, a takŜe pozostałe osoby, które przybyły na dzisiejszą 
sesję, w tym uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zrębinie wraz z opiekunkami. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, Ŝe jest to uroczysta sesja zwołana dla 
zaprzysięŜenia Pana Jacka Tarnowskiego na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Połaniec i  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji 
na 15. radnych uczestniczyli wszyscy radni. 
 
Następnie poprosił p. Wandę Kaczmarczyk - przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, 
o wręczenie p. Jackowi Tarnowskiemu zaświadczenia o  wyborze  na  stanowisko  
Burmistrza  Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pani Wanda Kaczmarczyk odczytała treść zaświadczenia o wyborze na stanowisko 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, które następnie wręczyła p. Jackowi Tarnowskiemu. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Jacka Tarnowskiego,  
by  złoŜył ślubowanie. 
 
Pan Jacek Tarnowski powiedział: 
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„Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd  sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
 i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec”.   
 
„ Ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
Po złoŜonym ślubowaniu p. Burmistrz odebrał wiele gratulacji i bukietów kwiatów. 
 
Następnie głos zabrali: 
 
- Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty  
i Wychowania, która w imieniu własnym, wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych  
i kierowników jednostek podległych złoŜyła p. Jackowi Tarnowskiemu najserdeczniejsze 
gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. 
Serdeczne gratulacje p. Stanisławowi Lolo w związku z wyborem na przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz wszystkim p. Radnym duŜo zdrowia, siły, twórczych dokonań, 
realizacji wszystkich planów i zamierzeń, trafnych decyzji, a nade wszystkim duŜo spokoju, 
pogody ducha, radości i wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze, niech się spełnią 
wszystkie pragnienia i marzenia. Następnie w dowód uznania dla p. Burmistrza  
i p. Przewodniczącego Rady Miejskiej wręczono po koszu kwiatów. 
 
- Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu własnym, p. Radnych  
i społeczności Połańca złoŜył p. Burmistrzowi gratulacje tak wspaniałego, w pełni 
zasłuŜonego wyniku wyborów. W historii Połańca w demokratycznych wyborach nikt nie 
otrzymał tak wielkiego mandatu zaufania, jakim społeczeństwo obdarzyło osobę  
p. Burmistrza, a poprzeczkę postawioną w tych wyborach na pewno p. Burmistrz pokona. 
Natomiast miasto zgodnie z oczekiwaniami wyborców będzie coraz bardziej ładniejsze, 
będzie się nadal rozwijać, a Ŝycie w nim będzie coraz bardziej łatwiejsze i bezpieczniejsze, 
bo 4 lata minionej kadencji to lata dobre dla Połańca, a te, które nastąpią będą dopełnieniem 
tego, co wspólnie udało się juŜ dokonać. 
Pan Przewodniczący Rady dodał, Ŝe znając osobę p. Burmistrza wierzy, Ŝe On tego  
dokona, a społeczeństwo i Rada Miejska pomogą mu w osiągnięciu zamierzonego celu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował za otrzymane gratulacje  
i Ŝyczenia, bo dzień 21 listopada to data, która dla p. Burmistrza była czymś wyjątkowym, 
bo po 4 latach kadencji jako Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, mógł od nowa poczuć tę 
olbrzymią wiarę jaką społeczeństwo obdarowało nie tylko jego osobę, ale wszystkich 
kandydatów na radnych z jego komitetu wyborczego – komitetu Jacka Tarnowskiego.  
Cieszy się bardzo za otrzymane tak duŜe zaufanie. Serdeczne podziękowania dla 
mieszkańców za udział w wyborach, o czym świadczyła wyjątkowa frekwencja. To 
oznacza, Ŝe społeczeństwo oczekuje kontynuacji działań, jakie w minionych latach były 
prowadzone. 
Podziękowania dla Rady Miejskiej minionej kadencji, która pomagała w tych 
zamierzeniach. Podziękowania dla sołtysów, bez których nie byłoby tego, co jest stworzone 
w naszej Gminie. Podziękowania dla mieszkańców, z którymi wspólnie udało się osiągnąć 
takie efekty. Podziękowania dla pracowników Urzędu, dla p. Zastępcy Burmistrza,  
p. Skarbnik, p. Sekretarza, dla wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek gminnych 
oraz dla wszystkich pracowników, bo jest dumny, Ŝe moŜe pracować z taką załogą. 
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Podziękowania wszystkim przedstawicielom firm, które działają na terenie Miasta i Gminy 
za tak duŜy  wkład w to, co się dzieje na naszym terenie. 
Pan Burmistrz złoŜył równieŜ serdeczne podziękowania dla gości, którzy są na dzisiejszej 
sesji, dla p. Izydora Grabowskiego – radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,  
z którym mógł wspólnie startować do Rady Sejmiku i jest dumny, Ŝe p. Izydor Grabowski 
będzie przedstawicielem Gminy Połaniec w Radzie Sejmiku i na dowód wdzięczności 
wręczył p. Izydorowi Grabowskiemu obraz przedstawiający pejzaŜ Połańca namalowany 
przez  miejscowego malarza Aleksandra Yasina. 
 
Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla p. Jacka Nowaka, który został radnym Rady Powiatu 
Staszowskiego. 
 
Następnie p. Burmistrz zaznaczył, Ŝe zaczym przedstawi swoje plany na przyszłość 
najpierw odda głos dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Zrębinie, poniewaŜ podczas 
szkolnych uroczystości w Zrębinie zobaczył ich występ i obiecał, Ŝe na pewno gdzieś 
jeszcze wystąpią. Stąd dzieci wykonają jeden lub dwa utwory dla uświetnienia uroczystej 
sesji Rady Miejskiej. 
 
Przed występem jedna z uczennic złoŜyła p. Burmistrzowi gratulacje i Ŝyczenia słowami: 
„Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem przez p. Jacka Tarnowskiego kolejnej 
kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec chcemy gorąco pogratulować 
jak równieŜ Ŝyczyć sukcesów w dalszym kierowaniu naszą Gminą, aby kolejne lata 
przyniosły jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia, a wszystkie zamierzone cele i działania 
udało się zrealizować. Do Ŝyczeń dołączamy piosenkę, mając nadzieję, Ŝe wniesie ona 
odrobinę słońca i radości.  
 
Pani ElŜbieta Adaś – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie w imieniu Rady 
pedagogicznej i wszystkich pracowników oraz w imieniu uczniów i ich rodziców wręczyła  
p. Burmistrzowi bukiet kwiatów. 
 
Dziewczynki odśpiewały piosenkę Anny Jantar pt. „Tyle słońca w całym mieście”. 
 
Pan Burmistrz podziękował za występ i wręczył dzieciom maskotki przedstawiające 
miniaturki dinozaurów ustawionych przy placach zabaw. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy nadmienił, Ŝe przedstawi swoje plany na 
przyszłość, które chce kontynuować w obecnej kadencji. I tak: 
 
- Tereny inwestycyjne (obszar A, B i C):  
Obszar „A” plac targowy, zima przerwała prace, ale w marcu będą kontynuowane.  
To będzie plac wielofunkcyjny, jakiego nie ma na terenie naszej Gminy. Handel 
przeniesiony na ten plac pozwoli stworzyć dodatkowo kilkadziesiąt stałych miejsc pracy.  
Obszar „B” jest to teren inwestycyjny o powierzchni 6,6 ha, który równieŜ miał być 
wykonany w tym roku, ale zima pokrzyŜowała plany i uzbrojenie tego terenu zostanie 
dokończone jak tylko pozwoli na to pogoda. Jest duŜe zainteresowanie terenami 
przemysłowymi i to bardzo cieszy, bo szybko pozyskamy inwestorów, którzy stworzą nowe 
miejsca pracy, tak bardzo potrzebne w naszym regionie. 
Obszar „C” jest to największy teren inwestycyjny o powierzchni 47 ha, który w swoim 
zasięgu będzie miał kilkanaście działek przemysłowych o róŜnej wielkości. Trwa końcowy 
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etap formalno – prawny. Na wiosnę przyszłego roku planuje się rozpoczęcie etapu 
uzbrajania tego terenu - co będzie trwać rok, moŜe nieco dłuŜej. Środki zaangaŜowane w to 
zadanie to kwota ok. 22 milionów złotych, z czego 60% to środki z Urzędu 
Marszałkowskiego oraz około 1 milion złotych na wszystkie trzy obszary to środki ze 
Starostwa Powiatowego w Staszowie, natomiast pozostała kwota to środki własne, które 
muszą być wyasygnowane z budŜetu Miasta i Gminy. Tereny inwestycyjne to rzecz 
najwaŜniejsza dla Gminy. Uzbrajanie terenów przemysłowych to okres 2, 3 czy nawet 4 lat, 
dlatego juŜ dzisiaj naleŜy stworzyć plany dalszego rozwoju terenów przemysłowych  
o kolejne obszary, aby przygotować się na lata 2013 – 2020, kiedy będą kolejne transze 
środków unijnych, Ŝeby mieć przygotowaną dokumentację i wszelkie pozwolenia, które są 
potrzebne do złoŜenia wniosku i uzyskania kolejnego dofinansowania. Są to kosztowne 
inwestycje, ale które bardzo szybko się zwracają. Dla Połańca najwaŜniejszą rzeczą jest, aby 
kolejny okres finansowania środkami unijnymi jak najlepiej zrealizować i być na to 
przygotowanym. Jest szansa, aby w obecnej kadencji poczynić takie działania, by następna 
kadencja była teŜ przygotowana na rozbudowę kolejnych terenów przemysłowych. 
 
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Staszów – Połaniec z mostem w kierunku Mielca – 
Jest to zadanie z Urzędem Marszałkowskim – Dyrekcją Dróg Wojewódzkich na etapie 
przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. Opracowana jest koncepcja i trwają prace nad 
przygotowaniem dokumentacji technicznej potrzebnej do uzyskania decyzji środowiskowej. 
Kolejny etap, to konsultacje społeczne, które będą przeprowadzone. Jest to bardzo waŜne 
zadanie dla Połańca, dlatego samorząd Połańca wyasygnował z budŜetu kwotę 350 000 zł 
na koncepcję i dokumentację. Trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe naleŜy uczestniczyć czynnie 
w tworzeniu tego zdania. To, co udało się Gminie wynegocjować na etapie tworzenia 
zarysu trasy na pewno zadawala część mieszkańców. Oczywiście wiadomo, Ŝe niektórzy nie 
są zadowoleni, ale na tę chwilę nie ma innego rozwiązania, bo jest ono spowodowane 
pewnymi wymogami technicznymi i ekonomicznymi, które pozwoliły na przebieg tej trasy 
tylko w tym miejscu. 
 
- Bezpieczeństwo na drodze krajowej – 
Na przełomie lat 2009 – 2010 dokonano przebudowy i modernizacji rynku. Obecnie 
samorząd Połańca i mieszkańcy, wspólnie z Dyrekcją Dróg Krajowych w Kielcach muszą 
wskazać punkty niebezpieczne. Nie tylko przez Połaniec, ale przez całą Gminę muszą być 
wskazane punkty, które będzie moŜna zmieniać. Jest wstępna zgoda Dyrekcji Dróg 
Krajowych i przygotowane porozumienie, które Gmina chętnie podpisze. NajwaŜniejsza 
jest jednak wola, aby poprawiać aktualny stan nowej drogi, bo wiadomo, Ŝe przy nowej 
inwestycji nie do końca udaje się pewne zagroŜenia zdiagnozować na etapie jej koncepcji 
czy projektu, dlatego wspólnie naleŜy te punkty wskazać i w szybkim czasie je 
wyeliminować. 
 
- Obwodnica Połańca – 
Jest to bardzo waŜny, a zarazem bardzo niebezpieczny temat. NaleŜy się tu zastanowić jak 
to zadanie wykonać, by przyczyniło się do rozwoju miasta, poniewaŜ niektóre miasta po 
wybudowaniu obwodnicy stały się martwe. Nie moŜna na to pozwolić, więc naleŜy 
wypracować nową koncepcję, która nie stworzy zagroŜenia dla miasta, a jedynie 
wyeliminuje cięŜkie samochody przejeŜdŜające przez miasto. Ma to, więc być promocją  
i zachęcaniem wjazdu do miasta, jak równieŜ pewnym rozwiązaniem, które wyeliminuje 
zagroŜenia stwarzane przez cięŜkie samochody. Wybudowanie obwodnicy musi być tak 
wykonane, aby Połaniec na tym nie stracił. Jest to moŜliwe, dlatego juŜ w roku 2011 
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wstępnie przez samorząd Gminy musi być wykonana nowa koncepcja obwodnicy Połańca. 
Nie jest to moŜliwe, aby Połaniec sam wybudował obwodnicę, ale przy dobrej współpracy  
z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad są szanse, by w kolejnym okresie finansowania  
w latach 2014 – 2020 takie zadanie znalazło się w programie budowy obwodnic. Jest to 
zadanie, które w tej kadencji będzie priorytetem, Ŝeby móc w przyszłości skorzystać ze 
środków unijnych, dlatego muszą być przygotowane odpowiednie warunki formalne  
i techniczne. 
 
- Drogi powiatowe – 
W minionej kadencji udało się wykonać przebudowę kilku dróg powiatowych w standardzie 
takim jak chcieliśmy, czyli przebudowa drogi i budowa, ewentualnie remont ciągów 
pieszych. Jest nadzieja, Ŝe równieŜ w tej kadencji dobra współpraca z samorządem 
powiatowym pozwoli wykonać przebudowę pozostałych dróg na terenie naszej Gminy, 
czyli drogi w Zdzieciach Starych, Okrągłej, Kamieńcu i Wymysłowie. Wiadomo, Ŝe 
moŜliwości finansowe moŜe nie będą aŜ tak duŜe, ale to kwestia poszukiwań, dobrej woli  
i współpracy.  
 
- Drogi  gminne – 
Został złoŜony wniosek w ramach programu przebudowy dróg tzw. „Schetynówki” na trzy 
drogi powodziowe w miejscowościach: Rybitwy i Maśnik. Po otrzymaniu promesy juŜ na 
wiosnę w pierwszej kolejności drogi te chcemy zacząć wykonywać. 
Z kolei jeśli chodzi o kwestię infrastruktury drogowej, podobnie jak w kadencji ubiegłej  
w obecnej równieŜ będzie kontynuacja tych prac, aby bezpieczeństwo uŜytkowników  
zarówno dróg jak i ciągów pieszych  było rzeczą nadrzędną.  
 
- Budowle przeciwpowodziowe – 
To temat szczególny po tegorocznej powodzi. Jesteśmy na końcowym etapie odbudowy 
uszkodzonej części wału, a takŜe na etapie odbudowy uszkodzonych budowli regulacyjnych 
i na wiosnę nie musimy się obawiać, Ŝe któregoś odcinaka wału jeszcze brakuje. Zarząd 
Melioracji w Kielcach w ramach tzw. programu „Górnej Wisły” ma doprowadzić do 
modernizacji wałów nie tylko na terenie naszej Gminy. Jest to program, który będzie 
obejmował kilka województw. Program, który będzie trwał kilka lat. Województwo 
Świętokrzyskie na realizację tego programu ma ponad miliard zł. Potrzeby w zakresie 
modernizacji istniejących wałów są olbrzymie. Jest to podyktowane tym, Ŝe załoŜenia, które 
są przyjęte odnośnie modernizacji wałów, oczywiście się zmieniają wraz z najwyŜszą wodą 
jaka miała miejsce w tym roku co powoduje taką sytuację, Ŝe wstępnie moŜe się okazać, iŜ  
na terenie naszej Gminy, podniesienie korony wałów moŜe być o ponad metr. Nie tylko 
wału głównego, ale równieŜ - tzw. dopływów. Jest to proces kilkuletni, do którego musimy 
się wspólnie przygotować i zadaniem Gminy, jako samorządu lokalnego jest właśnie 
monitowanie oraz branie udziału w niektórych sprawach technicznych, Ŝeby jak najszybciej 
powstała dokumentacja na modernizację wałów, by wraz z pojawieniem się programu 
„Górnej Wisły” moŜna byłoby go wdraŜać.  
 
- Opieka nad ludźmi chorymi, starszymi, czy osobami, które nie mają dachu nad głową – 
Temat ten był i będzie priorytetem równieŜ na tę kadencję. Chciałbym, Ŝeby w tej kadencji,  
dało się adaptować czy ewentualnie wybudować  nowy budynek, w którym będzie moŜna 
umieszczać osoby samotne, które są w potrzebie, bo społeczeństw robi się coraz starsze.  
W tym zakresie bezwzględnie ta kadencja musi pójść znacznie dalej, niŜ w ubiegłej. Będzie 



 6 
to wymagać róŜnych wyrzeczeń, ale sprawa opieki nad osobami, które potrzebują tej 
pomocy wysuwa się na pierwszy plan.  
Ponadto w minionej kadencji budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu nie był 
remontowany, dlatego w obecnej naleŜy stworzyć tam odpowiednie warunki dla osób, które 
tam pracują oraz dla tych, którzy korzystają z tej formy pomocy. 
 
- Oświata, wychowanie i kultura – 
Ubiegła kadencja to duŜy skok w zakresie poprawy warunków pracy, w zakresie 
infrastruktury, jak równieŜ wyposaŜenia. Po wykonaniu bardzo duŜego zakresu 
termomodernizacji i remontów wygląd placówek uległ niesamowitej zmianie. Kwoty 
wydane w minionej kadencji na oświatę, wychowanie i kulturę, to kwota powyŜej  
20 milionów złotych, nie biorąc pod uwagę bieŜących wydatkach. Pomimo to w obecnej 
kadencji oświata i wychowanie, a takŜe kultura będą wymagały dalszych remontów, które 
są niezbędne. Są to sale gimnastyczne, jak i inne obiekty, które wymagają dostosowania do 
aktualnych standardów dydaktycznych. To musi być bezwzględnie wykonane. Jest nadzieja, 
Ŝe równieŜ na ten cel uda się pozyskać środki z zewnątrz.  
 
- Gospodarka wodna – 
Temat, który kaŜdego dotyka. KaŜdy mówi na temat własnej wody, własnego ujęcia.  
WaŜne jest, Ŝeby Połaniec miał bezpieczne ujęcie wody. Oczywiście byłoby to moŜliwe, 
gdyby Połaniec był zasilany z dwóch niezaleŜnych źródeł. Dzisiaj częściowo tak jest. Mamy 
wodę z PROPOL-u i wodę z Rudy. Oczywiście są to pewne moŜliwości, ale to nie 
wszystko, bo Połaniec musi prowadzić działania w kierunku pozyskania własnego ujęcia.  
W związku z tym prowadzone są rozmowy i jest nadzieja, Ŝe przyniosą one konkretne 
działania, poniewaŜ pozyskanie ujęcia wody od firmy PROPOL jest moŜliwe. Siarkopol  
jest przed etapem prywatyzacji i będzie chciał, aby to ujecie przeszło w inne ręce,  dlatego 
musimy poczynić konkretne działania, by moŜe wspólnie z innymi gminami w ramach 
koalicji to ujęcie przejąć, czy ewentualnie wykupić na własność. To jest oczywiście jedna 
droga, w przypadku gdyby jednak okazała się nieskuteczna, będziemy musieli w szybkim 
czasie doprowadzić do realizacji planu „B”, który w poprzedniej kadencji był równieŜ 
przedstawiany, czyli wybudowanie ujęcia własnego, ale najpierw skorzystajmy  
z moŜliwości jaką jest  PROPOL i dobra woda bez konieczności obróbki. 
 
- Gospodarka ściekowa – 
Połaniec obecnie jest na etapie końcowym realizacji II etapu sanitacji naszej Gminy. 
Kolejne 159 przepompowni przydomowych. Łącznie z I etapem 1 065 takich 
przepompowni i juŜ wiadomo, Ŝe kolejny etap III jest konieczny, poniewaŜ jest juŜ 100 
zgłoszeń wyraŜających chęć przyłączenia się do sieci kanalizacji ściekowej, by moŜna było 
korzystać z lepszych warunków technicznych jakim jest tego typu system. Jesteśmy na 
ukończeniu realizacji etapu II, ale juŜ dzisiaj naleŜy zamknąć listę etapu III, zacząć 
wykonywać projekt techniczny, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę i starać się  
o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na jego realizację. 
  
- Składowisko śmieci – 
Połaniec posiada własne składowisko śmieci, ale wiadomo, Ŝe działalność jego jest 
ograniczona, stąd Ŝyczeniem jest, aby jeszcze w okresie jego funkcjonowania został 
uruchomiony główny obiekt w Rzędowie, by śmieci z terenu naszej Gminy docelowo 
mogły być tam składowane. Realizacja tego obiektu kolejny raz trafiła jednak na 
przeszkodę, którą obecnie próbuje się prostować. Dzisiaj jest nadzieja, Ŝe początek 
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przyszłego roku to czas uzyskania decyzji budowlanej, a udziałowcy Związku będą mogli 
podjąć decyzję o budowie tego składowiska. Póki co, muszą być prowadzone wszelkie 
starania, by składowisko w Luszycy mogło funkcjonować, aby ten okres dla naszej Gminy 
był bezpieczny. 
 
- Osiedle Południe w Połańcu – 
Jest to osiedle, które musi zostać uzbrojone w potrzebną infrastrukturę podziemną oraz  
w następnej kolejności ciągi piesze i jezdne. 
 
- Zmiana wizerunku obszarów miasta – 
Temat bardzo rozległy. Planuje się, by wraz z właścicielami garaŜy zmienić wygląd tego 
terenu, by miejsca, które dzisiaj straszą stały się ładnymi. W związku z tym na zasadzie 
porozumienia zostanie wykonana ich modernizacja, czyli właściciel wykona kompleksowy 
remont garaŜu, a Gmina infrastrukturę podziemną i drogi dojazdowe. 
 
- Rewitalizacja miasta – 
Częściowa realizacja tego zadania juŜ jest prowadzona, czyli parking przy Kościele św. 
Marcina w Połańcu z mini parkiem. Następnie rozpoczęta budowa parku przy ul. 
śapniowskiej w sąsiedztwie Kościoła na osiedlu. Zadanie to jest częściowo realizowane, 
natomiast po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu będzie moŜna to zadanie  
w kolejnym okresie odpowiednio rozbudować. 
 
- Zadania w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku – 
Zadanie realizowane na terenach wiejskich, dotyczy ono wszystkich miejscowości poza 
terenem Połańca. Zadanie o wartości 1,5 miliona złotych i zakresie wykonania w kaŜdej 
miejscowości placu zabaw, terenu do rekreacji i terenu do sportu, dzięki czemu zostaną 
zrównowaŜone warunki Ŝycia mieszkańców wsi z warunkami w mieście. 
 
- Temat nowych technologii – 
Gmina musi postawić na wdraŜanie nowych technologii, co zostało juŜ rozpoczęte  
w poprzedniej kadencji. Technologii, które pozwolą na oszczędności. Tyczy to przede 
wszystkim budynków szkół, przedszkoli, Centrum KiSz, Urzędu Miasta, czy innych 
obiektów, na których będzie moŜna montować nowe technologie, które docelowo ograniczą 
koszty ich działalności, bo środki zewnętrzne na te inwestycje będą dostępne, a Gmina 
będzie czynić starania, by je pozyskać. Jest to waŜne zadanie, bo oszczędności są bardzo 
potrzebne. Jeśli chodzi o kwestię działalności Urzędu, czy innych jednostek na pewno będą 
zmiany. Zmiany, o których nie pora dzisiaj mówić, bo będą wypracowywane wspólnie, ale 
jest to moment, w którym naleŜy wprost odpowiedzieć - co jest na przykład źle?, poniewaŜ 
wszelkie sprawy, które mogą być lepiej wykonywane dla mieszkańców, czy pracowników 
powinny być poprawione. Oczywiście jest to pewien proces, o którym bez wątpienia 
równieŜ w tej kadencji będziemy pamiętać, bo najwaŜniejszy jest człowiek. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi za 
wystąpienie i przedstawienie tak szerokich planów deklarując pomoc Rady Miejskiej w ich 
realizacji. 
 
Pan Burmistrz wspominając, co mówił wcześniej o przyjaciołach powiedział, Ŝe bardzo 
waŜne jest mieć swoich ludzi w Radzie Powiatu jak p. Jacka Nowaka, czy w Sejmiku 
Wojewódzkim w osobie p. Izydora Grabowskiego. To jest to, Ŝe obecnie Urząd 
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Marszałkowski naszego województwa rozdziela 25% środków unijnych, które wpływają do 
kraju, natomiast od następnego okresu programowania 2013 – 2020 będzie to aŜ 70%, 
dlatego bardzo waŜne jest to, co zostało dokonane wspólnie ze społeczeństwem, by móc  
z tych środków skorzystać. 
 
Spośród zaproszonych gości głos zabrał p. Izydor Grabowski – radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, który poinformował, Ŝe wspólnie z p. Burmistrzem 
pracowali na jedną listę wyborczą, dlatego bardzo dziękuje p. Burmistrzowi i społeczeństwu 
Połańca, bo przyczyniło się do tego sukcesu. Dzięki takim wynikom wyborczym w Sejmiku 
będzie 13 mandatów z PSL-u i koalicja z PO daje w sumie 19 mandatów. Będzie to koalicja 
bardzo obiecująca. Plany Połańca dotyczące terenów inwestycyjnych są najbardziej ambitne 
w powiecie staszowskim, którymi moŜna chwalić się równieŜ w województwie nie mówiąc 
juŜ o pozostałych zamierzeniach dzisiaj przedstawionych. Pozostaje, więc Ŝyczyć 
osiągnięcia zamierzonych sukcesów, dobrej współpracy z Sejmikiem Województwa,  
z p. Marszałkiem Adamem Jakubasem, który zawsze wspiera powiat staszowski i Połaniec, 
jak równieŜ z całym Zarządem Urzędu Marszałkowskiego. Sytuacja, więc jest bardzo 
korzystna i jeśli tak dalej będzie, to plany Połańca będą mogły być spełnione. Tym bardziej, 
Ŝe nowy etap podziału środków unijnych będzie od roku 2014, więc czas na przygotowania 
będzie. 
Pan Izydor Grabowski Ŝycząc raz jeszcze realizacji wszystkich zamierzeń, wyraził nadzieję, 
Ŝe współpraca z Sejmikiem przy udziale jego osoby – i  nie tylko – będzie owocna. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował p. Izydorowi Grabowskiemu 
za Ŝyczenia, powiedział, Ŝe ze swojej strony chce jeszcze raz pogratulować i zarazem 
 podziękować, bo uwaŜa, iŜ zarówno w powiecie jak i w sejmiku będziemy aktywni, a ta 
aktywność – ma nadzieję – przełoŜy się na konkretne sprawy finansowe, które stworzą 
moŜliwości dalszego rozwoju naszej gminy i regionu.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej takŜe podziękował p. Izydorowi 
Grabowskiemu za wystąpienie i tak miłe słowa, składając gratulacje w imieniu Rady 
Miejskiej i całego społeczeństwa Gminy Połaniec osiągniętego sukcesu w wyborach. 
śycząc dobrej współpracy i wyraŜając nadzieję, Ŝe osoba p. Izydora Grabowskiego będzie 
często gościć na sesjach  Rady Miejskiej w Połańcu.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe moŜemy 
się wspólnie cieszyć, Ŝe mamy tak wspaniałego burmistrza p. Jacka Tarnowskiego, który  
jest człowiekiem naprawdę oddanym społeczeństwu, widzi kaŜdą potrzebę i przede 
wszystkim stworzył zespół ludzi do dobrej współpracy. Wszyscy otrzymali mandat 
wielkiego zaufania, dlatego apeluje o godne reprezentowanie nas wszędzie. Ponadto apeluje  
do sołtysów, do radnych i do wszystkich kierowników jednostek o wspólną oraz Ŝyczliwą 
współpracę, poniewaŜ mamy wspólny kraj i wspólne dobro. 
 
Pan Józef Cichoń – radny, nawiązując do waŜności powstania stref ekonomicznych, czy 
przemysłowych w Połańcu poinformował, Ŝe na ostatnim spotkaniu, jakie miało miejsce  
w Elektrowni, Generalny Dyrektor Elektrowni powiedział, Ŝe rok 2022 rok to wygaszenie 
kotłów 1 i 2, natomiast rok 2034 to praktycznie koniec Elektrowni Połaniec, poniewaŜ 
najprawdopodobniej nie będzie przyzwolenia ParyŜa na budowę nowych bloków na węgiel 
kamienny, ze względu na odległości dowozu węgla, czyli rzeczywiście te strefy dla Połańca 
w przyszłości mogą okazać się bardzo zbawienne. Dlatego uwaŜa, Ŝe rolą Rady Miejskiej  
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w tej kadencji jest pozyskiwanie inwestorów strategicznych, którzy w tym rejonie będą 
tworzyć nowe miejsca pracy dla naszej młodzieŜy. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wspominając dzień 
wyborów, w którym to p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy uzyskał tak 
wspaniały wynik wyborczy, bo 86%. Jest to najdroŜsze wynagrodzenie, które świadczy, Ŝe 
mieszkańcy bardzo dobrze ocenili czteroletnią kadencję p. Burmistrza, a takŜe bardzo 
dobrze spłacenie długu zaufania udzielonego w 2006 roku. MoŜe nie wszyscy wiedzą, Ŝe 
powyŜej 80% wynik wybroczy w kraju uzyskało tylko 4. burmistrzów, a spośród nich  
p. Jacek Tarnowski był na drugim miejscu. Niektórzy nie chcą w to wierzyć, ale wyników 
nie da się zatuszować – taka jest prawda. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz złoŜył  
p. Burmistrzowi gratulacje, Ŝycząc przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, wytrzymałości 
i trafnych decyzji, tak trafnych jak w minionej kadencji oraz dobrej współpracy na kaŜdej 
płaszczyźnie, co przyczyni się do stworzenia jeszcze lepszych warunków Ŝycia dla 
wszystkich mieszkańców. 
 
Pan Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy podziękował swoim przedmówcom za 
ciepłe słowa i Ŝyczenia oraz powiedział, Ŝe jeszcze raz bardzo dziękuje mieszkańcom całej 
Gminy, bo to dzięki nim wykonano tyle pracy. 
 
           Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo –  
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął 
uroczystą sesję Rady Miejskiej w Połańcu oraz poinformował, Ŝe po przerwie odbędzie się 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Połańcu zwołana na wniosek p. Burmistrza. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
GraŜyna Dziarmakowska 


