Połaniec, dnia 2010.12.06
Projekt Protokołu Nr III/10
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 6 grudnia 2010 roku
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.)
Rozpoczęcie obrad – godz. 1630.
Zakończenie obrad – godz. 1815.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady
i ponownie powitał wszystkich przybyłych na sesję oraz poinformował, Ŝe nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej w Połańcu została zwołana na wniosek p. Burmistrza na podstawie art.
20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad, poniewaŜ na 15. radnych w obradach uczestniczyli wszyscy radni.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek
obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycję zmiany zgłosił p. Przewodniczący Rady Miejskiej proponując wprowadzenie
przed zakończeniem obrad punktu „Dyskusja i wolne wnioski”.
Na zgłoszoną propozycję p. Jacek Tarnowski - Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku
obrad punktu „Dyskusja i wolne wnioski” jako punktu ostatniego przed zakończeniem
obrad.
Głosowanie:
za wprowadzeniem ww. zmiany do porządku obrad - 15 osób (jednogłośnie)
(Zmiana została wprowadzona.)
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w związku
z wprowadzeniem zmiany, obowiązujący jest porządek obrad z tą zmianą.
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ powołania stałych Komisji Rady,
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.
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3. Dyskusja i wolne wnioski.
4. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista obecności zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady.
- Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe zachodzi
potrzeba powołania stałych komisji Rady. Zgodnie z § 14 Statutu Miasta i Gminy
Połaniec, powołuje się Komisję Rewizyjną, natomiast zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu
Miasta i Gminy 4 inne komisje, czyli:
* Komisję BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
* Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
* Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych,
* Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Komisje będą wybierane zwykłą większością głosów. Przy zwykłej większości głosów
brane są pod uwagę tylko ilości głosów „za” i ilości głosów „przeciw”, natomiast nie
mają znaczenia głosy „wstrzymujące się”.
Pan Przewodniczący Rady poinformował równieŜ, Ŝe na podstawie § 16 ust 1 Statutu
Miasta i Gminy Połaniec, Rada Miejska przed powołaniem składów komisji, wybiera
najpierw przewodniczących poszczególnych Komisji.
W pierwszej kolejności naleŜy jednak zdecydować jak liczne będą komisje
i zaproponował, aby liczyły po 6 osób.
Głosowanie:
za propozycją zgłoszoną przez p. Przewodniczącego Rady - 15 osób (jednogłośnie)
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby radni, którzy pełnili funkcje
przewodniczących komisji w poprzedniej kadencji, pełnili funkcje przewodniczących
tych samych komisji równieŜ w obecnej kadencji, a następnie poprosił o zgłaszanie
kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Stanisław Lolo zgłosił kandydaturę p. Jolanty Pargieła – p. Jolanta Pargieła wyraziła
zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszoną kandydaturę.
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(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Jolancie Pargieła
- 14 osób
funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych i sam zgłosił kandydaturę
p. Józefa Cichonia - p. Józef Cichoń wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszoną kandydaturę.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Józefowi Cichoniowi
- 14 osób
funkcji przewodniczącego Komisji BudŜetu
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu i sam zgłosił kandydaturę
p. Krzysztofa Woźniaka – p. Krzysztof Woźniak wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszoną kandydaturę.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Krzysztofowi Woźniakowi
- 14 osób
funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Pani Jolanta Pargieła zgłosiła kandydaturę p. Małgorzaty Dalmaty-Konwickiej –
p. Małgorzata Dalmata-Konwicka wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszoną kandydaturę.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Małgorzacie Dalmata-Konwickiej - 14 osób
funkcji przewodniczącej Komisji Zdrowia
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Buczka - p. Andrzej Buczek
nie wyraził zgody i zaproponował kandydaturę p. Adama Łukawskiego – p. Adam
Łukawski wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszoną kandydaturę.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Adamowi Łukawskiemu - 14 osób
funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa
Po powołaniu przewodniczących komisji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków poszczególnych komisji.
Do Komisji Rewizyjnej:
Pani Jolanta Pargieła zgłosiła kandydaturę p. Janusza Bugaja - p. Janusz Bugaj wyraził
zgodę.
Pani Jolanta Pargieła zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Woźniaka - p. Krzysztof
Woźniak wyraził zgodę.
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Zbigniewa Porębskiego – p. Zbigniew
Porębski wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Adama Łukawskiego – p. Adam
Łukawski wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Tomasza Kicińskiego – p. Tomasz
Kiciński wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków komisji nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym ich osoby.)
Głosowanie:
za członkostwem p. J. Bugaja
- 14 osób
w Komisji Rewizyjnej
za członkostwem p. K. Woźniaka
w Komisji Rewizyjnej

- 14 osób

za członkostwem p. Z. Porębskiego
w Komisji Rewizyjnej

- 14 osób

za członkostwem p. A. Łukawskiego
w Komisji Rewizyjnej

- 14 osób

za członkostwem p. T. Kicińskiego
w Komisji Rewizyjnej

- 14 osób
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Do Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych:
Pan Józef Cichoń zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Wawrzyńca - p. Andrzej Wawrzyniec
wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Zdzisława Kwiatkowskiego p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Zbigniewa Porębskiego - p. Zbigniew
Porębski wyraził zgodę.
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Jerzego Misiaka - p. Jerzy Misiak
wyraził zgodę.
Pan Zbigniew Porębski zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Buczka - p. Andrzej Buczek
wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków komisji nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym ich osoby.)
Głosowanie:
za członkostwem p. A. Wawrzyńca
- 14 osób
w Komisji BudŜetu
za członkostwem p. Z. Kwiatkowskiego
w Komisji BudŜetu

- 14 osób

za członkostwem p. Z. Porębskiego
w Komisji BudŜetu

- 14 osób

za członkostwem p. J. Misiaka
w Komisji BudŜetu

- 14 osób

za członkostwem p. A. Buczka
w Komisji BudŜetu

- 14 osób

Do Komisji Oświaty Kultury i Sportu:
Pan Krzysztof Woźniak zgłosił kandydaturę p. Małgorzaty Dalmaty - Konwickiej –
p. Małgorzata Dalmata - Konwicka wyraziła zgodę.
Pan Józef Cichoń zgłosił kandydaturę p. Tomasza Kicińskiego - p. Tomasz Kiciński
wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Janusza Bugaja - p. Janusz Bugaj
wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Adama Łańki - p. Adam Łańka wyraził
zgodę.
Pan Krzysztof Woźniak zgłosił kandydaturę p. Jerzego Misiaka - p. Jerzy Misiak wyraził
zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.

6

(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków komisji nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym ich osoby.)
Głosowanie:
za członkostwem p. M. Dalmaty - Konwickiej
- 14 osób
w Komisji Oświaty
za członkostwem p. T. Kicińskiego
- 14 osób
w Komisji Oświaty
za członkostwem p. J. Bugaja
- 14 osób
w Komisji Oświaty
za członkostwem p. A. Łańki
- 14 osób
w Komisji Oświaty
za członkostwem p. J. Misiaka
- 14 osób
w Komisji Oświaty

Do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych:
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Wawrzyńca - p. Andrzej
Wawrzyniec wyraził zgodę.
Pani Małgorzata – Dalmata - Konwicka zgłosiła kandydaturę p. Krzysztofa Woźniaka p. Krzysztof Woźniak wyraził zgodę.
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Zdzisława Kwiatkowskiego p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.
Pani Małgorzata – Dalmata - Konwicka zgłosiła kandydaturę p. Stanisława Walczyka p. Stanisław Walczyk wyraził zgodę.
Pani Jolanta Pargieła zgłosiła kandydaturę p. Jerzego Misiaka - p. Jerzy Misiak wyraził
zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków komisji nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym ich osoby.)
Głosowanie:
za członkostwem p. A. Wawrzyńca
- 14 osób
w Komisji Zdrowia
za członkostwem p. K. Woźniaka
- 14 osób
w Komisji Zdrowia
za członkostwem p. Z. Kwiatkowskiego - 14 osób
w Komisji Zdrowia
za członkostwem p. St. Walczyka
- 14 osób
w Komisji Zdrowia
za członkostwem p. A. J. Misiaka
- 14 osób
w Komisji Zdrowia

Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Pan Stanisław Lolo zgłosił kandydaturę p. Józefa Cichonia - p. Józef Cichoń wyraził
zgodę.
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Pan Krzysztof Woźniak zgłosił kandydaturę p. Jolanty Pargieła - p. Jolanta Pargieła
wyraziła zgodę.
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Stanisława Walczyka - p. Stanisław
Walczyk wyraził zgodę.
Pan Józef Cichoń zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Buczka - p. Andrzej Buczek wyraził
zgodę.
Pan Krzysztof Woźniak zgłosił kandydaturę p. Adama Łańki - p. Adam Łańka wyraził
zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków komisji nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym ich osoby.)
Głosowanie:
za członkostwem p. J. Cichonia
- 14 osób
w Komisji Rolnictwa
za członkostwem p. J. Pargieła
- 14 osób
w Komisji Rolnictwa
za członkostwem p. St. Walczyka - 14 osób
w Komisji Rolnictwa
za członkostwem p. A. Buczka
- 14 osób
w Komisji Rolnictwa
za członkostwem p. A. Łańki
- 14 osób
w Komisji Rolnictwa
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady w ww. składach.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr III/3/10 została podjęta.)
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, Ŝe Komisje oraz ich
przewodniczący zostali wybrani, więc we własnym zakresie dokonają wyborów
wiceprzewodniczących. MoŜe to być jeszcze dzisiaj lub na kolejnych zebraniach.
Pogratulował wybranym Przewodniczącym oraz członkom poszczególnych komisji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.
(W czasie przerwy, którą ogłosił p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej,
odbyło się wspólne zebranie wszystkich Komisji Rady, aby zaopiniować ww. projekt
uchwały.)
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy informując
równieŜ, Ŝe do projektu uchwały p. Burmistrz proponuje autopoprawki, które zostały
przekazane przed sesją i przedstawione na wspólnym zebraniu Komisji Rady.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji Rady.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
z zaproponowanymi autopoprawkami.
Pan Adam Łukawski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
z zaproponowanymi autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały z zaproponowanymi autopoprawkami.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja
nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
z zaproponowanymi autopoprawkami.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania obecnych było 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr III/4/10 została podjęta.)
Ad. 3
1. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe na sesje będą
zapraszani przedstawiciele róŜnych jednostek zewnętrznych. W związku z tym na jedną
z kolejnych sesji roboczych będą zaproszeni przedstawiciele dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Kielcach - p. Dyrektor Sajor oraz przedstawicieli policji w celu
przeprowadzenia debaty w sprawie bezpieczeństwa na drogach.
2. Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady zapytał, dlaczego p. Burmistrz
nic nie powiedział o wiadomościach przekazanych w Radio Kielce odnośnie wyroku
dotyczącego przepompowni wód w Rybitwach.
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe to była ekspertyza fachowców, a nie wyrok. W Radio
Kielce dyrektor Zarządu Melioracji w Kielcach, czyli zarządca wałów przedstawiał
informację, Ŝe według ekspertów z Warszawy wykonanie wszelkich budowli związanych
z przepompownią i wałami w Rybitwach było prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną,
a bezpośrednią przyczyną zniszczenia i przerwania wału było przelanie się wody przez
wał. Ta informacja kończy więc sprawę zarzutów sugerujących złe wykonanie projektu
i realizacji tej budowli.
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Pan Burmistrz dodał, Ŝe odnośnie odbudowy przepompowni, w tym roku został
wykonany wał z przejściem rurociągów. W roku 2011 planuje się odbudować
przepompownię w Rybitwach, a w dalszej kolejności przepompownię w Łęgu.
3. Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał p. Radnym
o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 grudnia 2010 roku
i sankcjach jakie groŜą w razie nie złoŜenia oświadczenia w wymaganym terminie. Poza
tym o dostarczeniu do Biura Rady Miejskiej kart osobowych i złoŜeniu oświadczeń, czy
wyraŜają p. Radni zgodę na udostępnianie wyborcom numeru swojego prywatnego
telefonu komórkowego, poniewaŜ takie oświadczenia są potrzebne, by w razie potrzeby
móc udostępnić prywatny numer telefonu komórkowego radnego.
Pan Krzysztof Woźniak – radny, poprosił, aby podobnie jak w poprzedniej kadencji
przygotować radnym wykaz wszystkich numerów telefonów kontaktowych w urzędzie.
4. Pan Krzysztof Woźniak – radny złoŜył ponowne podziękowania wszystkim swoim
wyborcom za wybór, a p. Radnym za zaufanie i powierzenie mu funkcji
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
5. Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady poinformował, Ŝe na
ul. Królowej Jadwigi przy bloku nr 1 na wysepce był ustawiony znak nakazu kierunku
jazdy, po którym został tylko słupek. Brak tego znaku wprowadza zamieszanie wśród
kierowców z zewnątrz, poniewaŜ nie wiedzą w którą stronę mogą jechać. Poza tym
prośba, aby zamontować znak w taki sposób, Ŝeby nie udało się go odwrócić, poniewaŜ
taki sam znak z drugiej strony wysepki jest ciągle odwracany.
Pan Jacek Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odpowiedział, Ŝe
znak zostanie zamontowany, natomiast p. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w tym roku w planie
remontu chodników i części drogowej wykonawca ma w zakresie zdemontowanie tej
wysepki, dlatego przy realizacji tego zadania wykonawca zlikwiduje wysepkę.
Pan Krzysztof Woźniak – radny poinformował, Ŝe problem zrywania lub odwracania
znaków jest równieŜ na ul. Partyzantów, gdzie znak STOP jest notorycznie odwracany.
Pan Józef Cichoń – radny, poinformował, Ŝe na ul. śapniowskiej, w kierunku Rybitw są
usunięte wszystkie znaki, co stwarza bardzo duŜe zagroŜenie, bo jest to droga
z pierwszeństwem przejazdu.
Pan Jacek Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odpowiedział, Ŝe
jeśli okaŜe się Ŝe oznakowanie tej drogi jest w zakresie wykonawcy, który tę drogę
budował, to oni brakujące znaki ustawią, ale jeśli nie, to PGK na zlecenie p. Burmistrza
uzupełni brakujące znaki.
6. Pan Adam Łańka – radny zwrócił uwagę, Ŝe w historycznej części Połańca nie ma
tabliczek z nazwami ulic co jest utrudnieniem dla osób przyjeŜdŜających z zewnątrz i nie
mogących znaleźć konkretnej ulicy.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe jest to ogólny
problem Połańca, poniewaŜ na osiedlu teŜ brakuje tablic z nazwami poszczególnych ulic.
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Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe problem braku tablic z nawami ulic jest szczególnie
odczuwalny, kiedy karetka pogotowia musi pilnie dojechać do jakiegoś zdarzenia, a nie
moŜna trafić we właściwe miejsce.
Pan Burmistrz dodał równieŜ, Ŝe koszt takich oznakowań jest dość wysoki, ale
bezwzględnie temat ten musi być sukcesywnie realizowany.
7. Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jaka w ocenie p. Radnych
wygląda sytuacja z odśnieŜaniem dróg, na co z sali padły odpowiedzi, Ŝe mogłoby być
lepiej, poniewaŜ zalegający lód i błoto pośniegowe na drogach są duŜym zagroŜeniem.
Najgorzej jest na drogach powiatowych, bo nie wiadomo kto za nie odpowiada.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem
Powiatowym w Staszowie do końca roku za odśnieŜanie dróg gminnych i powiatowych
na terenie gminy odpowiada Gmina, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu musi równieŜ te drogi odśnieŜać. Jeśli jednak chodzi o zwrot Gminie kosztów
odśnieŜania dróg powiatowych jest to kwota 25 000 zł na cały rok. Są to bardzo małe
środki, dlatego Gmina dokłada kilkakrotnie więcej środków, by przejezdność tych dróg
była utrzymana. Ubiegłej zimy Gmina Połaniec w zakresie odśnieŜania była stawiana za
wzór, ale to kosztowało bardzo duŜe, więc pytanie jest następujące, czy nie dokładać
własnych środków i mieć podobnie jak w pozostałych gminach, czy dołoŜyć i mieć
znacznie lepiej, bo to wszystko kosztuje. Jednak zdaniem p. Burmistrza bezpieczeństwo
uŜytkowników dróg czy chodników jest na pierwszym miejscu, dlatego naleŜy wyłoŜyć
potrzebne środki i mieć spokój.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, Ŝe droga
w kierunku Elektrowni jest w fatalnym stanie, na co p. Jacek Nowak – prezes PGK
odpowiedział, Ŝe dzisiaj równiarka na tej drodze usunęła całe błoto pośniegowe.
8. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe Gmina na koniec
roku otrzymała jeszcze środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach, których
musi być wykonana droga w tłuczniu w miejscowości Wymysłów o długości 735 mb, co
musi być zrealizowane jeszcze w tym roku.

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo – przewodniczący
Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
GraŜyna Dziarmakowska

