Połaniec, dnia 2010.11.11
Projekt Protokołu Nr LX/10
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada 2010 roku
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.)
Sesja nadzwyczajna – od godz. 1400 do godz. 1515 (sala narad Urzędu)
Sesja uroczysta
– od godz. 1600 do godz. 1800 (Centrum Kultury i Sztuki)
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady
i powitał przybyłych na sesję p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta
i Gminy, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza
Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów
i pracowników Urzędu oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy. Następnie
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 uczestniczyło 14. radnych.
Radna nieobecna usprawiedliwiona p. Maria Jednaki.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek
obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycję zmiany porządku obrad zgłosił p. Marcin Spychała – radny, proponując
wprowadzenie 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 - 11 osób
przeciwko
- wstrzymało się od głosu
- 3 osoby
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z wprowadzoną zmianą - 13 osób
przeciwko
- wstrzymało się od głosu
- 1 osoba
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
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1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr LIX/10.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok,
2/ zmiany uchwały Nr LIX/360/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Miasta i Gminy
Połaniec,
3/ zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
z siedzibą w Rzędowie,
4/ zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3.
4. Informacja o wynikach wyborów uzupełniających w sołectwie Tursko Małe.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista obecności zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają
uwagi do protokołu Nr LIX/10.
Pani Władysław Berycz – radna, zapytała gdzie jest protokół i czy nie moŜna go było
umieścić w Internecie.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe protokół był do wglądu
przed dzisiejszą sesją – właśnie go w tej chwili przegląda, natomiast ze względu na zbyt
krótki okres i ogrom róŜnych prac związanych z bieŜącą działalnością, zakończeniem
kadencji, a takŜe z czynnościami dotyczącymi wyborów uzupełniających w sołectwie
Tursko Małe, czy zbliŜającymi się wyborami samorządowymi, nie został przygotowany
w wersji elektronicznej, ale jest przygotowany w wersji papierowej. Poza tym uwaŜa, Ŝe
naleŜy go dzisiaj przegłosować, poniewaŜ pewne sprawy naleŜy pozamykać.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe proponuje przyjęcie
protokołu, poniewaŜ jest to ostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji.
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Pan Edward Bobiński – radny, zasugerował, Ŝe moŜe to zrobić nowa Rada, poniewaŜ nie
miał moŜliwości zapoznania się z protokołem, a lubi przeczytać co kazano w protokole
zapisać.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał osobę, która sporządziła projekt
protokołu, czy ktoś kazał jej coś wpisać w protokole, na co p. GraŜyna Dziarmakowska
odpowiedziała, Ŝe nikt nie kazał jej czegokolwiek wpisać, a w protokole jest zapisane tylko
to co jest nagrane na kasetach. Następnie wyjaśniła, iŜ projekt protokołu nie został
zamieszczony na stronie BIP, poniewaŜ ze względu na zbyt krótki czas i ogromny zakres
czynności poza sporządzaniem protokołów, projekt tego protokołu był pisany do wczoraj do
godziny 2100 (do godziny zamknięcia Urzędu), więc nie został ani raz przeczytany, bo nie
było na to czasu ani moŜliwości. Poza tym oczywiste, Ŝe w takim tekście moŜe być wiele
literówek, które najpierw naleŜy poprawić, a bez przeczytania tekstu nie jest to moŜliwe.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uszanowanie pracy osoby,
która przygotowała projekt protokołu oraz poprosił, aby kaŜdy postąpił według własnego
sumienia – i poddał pod głosowanie projekt protokołu.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr LIX/10 - 13 osób
przeciwko
- wstrzymało się od głosu - 1 osoba
Protokół Nr LIX/10 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy. Poza tym
na pytanie dotyczące wielkości dochodów postawione na Komisji BudŜetu
odpowiedziała, Ŝe dochody budŜetu na dzień 9 listopada to kwota 80 504 157 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji Rady.
Pani Władysława Berycz – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Edward Bobiński – radny, zapytał jaka jest spodziewana nadwyŜka budŜetowa na
2011.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe nadwyŜka jest wyliczana
po wykonaniu bilansu, wiec do końca marca nie przewiduje nadwyŜki, ale na pewno
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będą wolne środki. W tym roku była to kwota 3 800 000 zł. Do prowizorium
budŜetowego nie zakłada się nadwyŜki budŜetowej, natomiast nadwyŜkę wprowadza się
do końca czerwca danego roku.
Pan Edward Bobiński – radny, powiedział, Ŝe rozumie, ale uwaŜa Ŝe moŜna
powiedzieć, iŜ do końca roku są spodziewane takie i takie środki, które ujawnią się pod
koniec czerwca.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe nie moŜna powiedzieć
o czymś czego nie jest się pewnym.
Pan Edward Bobiński – radny, przypomniał, Ŝe pamięta, iŜ w poszczególnych latach była
taka informacja chyba w grudniu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe jeŜeli będą odpowiednie
materiały, które będą świadczyły o konkretnej wielkości, na pewno będzie to
powiedziane.
Pan Edward Bobiński dodał, Ŝe jeŜeli p. Burmistrz informuje na spotkaniach
z wyborcami jakie zadłuŜenia w 2006 roku, nie informując jaka była nadwyŜka – bo
to wtedy by się bilansowało – i moŜe okazałoby się, Ŝe Gmina wcale nie była zadłuŜona,
lecz jest na plusie.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe zadłuŜenia nie bilansuje się
z nadwyŜką. To są dwa róŜne pojęcia.
Pan Radny odpowiedział, Ŝe to wie, ale rzeczą oczywistą jest jeŜeli Gmina jest zadłuŜona
na koniec roku na 3 mln zł a nadwyŜki ma 4 mln to pomimo, Ŝe nie da się tego
zbilansować księgowo, rzeczą oczywistą jest, Ŝe Gmina moŜe uwzględnić te środki
i zamknąć rok zyskiem, ale tego się nie robi bo, nie opłaca się likwidować niektórych
kredytów bo one są korzystne.
Poza tym dla p. Radnego informacją istotną było, jakie są oczekiwania na koniec roku,
ale p. Skarbnik odpowiedziała, Ŝe tego nie wie - i taką informację przyjął.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc i p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LX/373/10 została podjęta.)
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/360/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budŜetowej Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji Rady.
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Pani Władysława Berycz – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LX/374/10 została podjęta.)
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Pruska – kierownik Referatu
Organizacyjnego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji Rady.
Pani Władysława Berycz – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LX/375/10 została podjęta.)
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy
ul. Ruszczańskiej 3.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Mikina – specjalista ds. administracyjno –
kadrowych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji Rady.
Pani Władysława Berycz – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Edward Bobiński – radny, poprosił o informację kto jest zatrudniony na
poszczególnych stanowiskach wyszczególnionych w schemacie.
Pani Joanna Mikina wymieniła nazwiska wszystkich osób zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach w Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Pani Władysław Berycz – radna, zapytała, czy w czasie urlopu stomatologa
zatrudnionego w Przychodni, pacjentów z bólem zęba moŜe przyjąć stomatolog
zatrudniony w gabinecie szkolnym.
Pani Joanna Mikina odpowiedziała, Ŝe oczywiście osoba z bólem zęba zawsze zostanie
przyjęta, jeśli to tylko będzie w godzinach pracy gabinetu w szkole.
Pan Edward Bobiński – radny zapytał, co to są choroby metaboliczne.
Pani Joanna Mikina odpowiedziała, Ŝe są to choroby związane z przemianą materii.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
(Podczas głosowania obecnych było 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LX/376/10 została podjęta.)
Ad. 4
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w dniu
11 października 2010 roku p. Urszula Nowak – sołtys wsi Tursko Małe złoŜyła rezygnację
z funkcji sołtysa, w związku z powyŜszym w dniu 4 listopada 2010 roku zostały w tym
sołectwie przeprowadzone wybory uzupełniające, gdzie w wyniku głosowania tajnego
sołtysem sołectwa Tursko Małe została p. ElŜbieta Łaszyca.
Następnie p. Burmistrz pogratulował p. Sołtys wyboru, Ŝycząc dobrej współpracy
i wszystkiego najlepszego.
Z kolei p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przeprosił p. Sołtys, Ŝe jej nie
przedstawił na rozpoczęcie dzisiejszej sesji, jedynie ogólnie powitał p. Sołtysów, ale
przyczyną jest to, Ŝe jeszcze nie zna dobrze p. Sołtys. Następnie pogratulował wyboru
Ŝycząc równieŜ wszystkiego najlepszego.
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Ad. 5
1. Pan Marcin Spychała – radny, zapytał co będzie się znajdować w odnowionym budynku
byłej remizy na Placu Uniwersału Połanieckiego oraz na kiedy planowane jest otwarcie
nowego placu targowego w Połańcu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w części tego
budynku będzie punkt gastronomiczny, a w części punkt informacji turystycznej,
natomiast plac targowy będzie otwarty po wyborach.
2. Pan Marcin Spychała – radny, zapytał czy jest osoba, która będzie zarządzać tym
budynkiem.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jeszcze nie ma takiej
osoby i jeszcze nie ma zasad, ale ma nadzieję, Ŝe szybko zostaną opracowane i właściwa
osoba zostanie wybrana.
3. Pan Zbigniew Rodenko – radny, zapytał czy jest jakaś reakcja agend wojewódzkich
odnośnie protokołu z oględzin chodnika w Rudnikach.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie ma Ŝadnej
informacji.
4. Pani Władysława Berycz – radna, poinformowała, Ŝe właścicielka sklepu mięsnego przy
ul. Kościuszki - od strony placu zabaw – prosiła o zgłoszenie problemu, jakim jest
utrudnienie w dostawie towaru do jej sklepu, ze względu na zamknięty wjazd na chodnik,
którym dojeŜdŜa się do tego sklepu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe ta Pani była dzisiaj
w Urzędzie i ustalono, Ŝe wjazd na chodnik zostanie otworzony z jednej strony.
5. Pan Zbigniew Rodenko – radny, zapytał, czy jest moŜliwość ponownego wytyczenia dróg
gminnych, które widnieją na mapach i są w wykazie dróg gminnych, a w rzeczywistości
są zaorane.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe faktycznie takie
przypadki zaorywania dróg są, ale liczymy na rozwagę i mamy nadzieję, Ŝe ludzie zaczną
dbać o drogi, bo podorywanie stwarza zagroŜenie dla korzystających z tej drogi, ale
równieŜ niszczy się tę drogę. Wiele dróg gminnych czy dojazdowych do pól jest
wykonywane w asfalcie i ma nadzieję, Ŝe ludzie docenią to i zaczną o drogi dbać. Póki co
na wszystkich zebraniach wiejskich apeluje się w tej sprawie. Natomiast jaka jest
moŜliwość odtworzenia drogi zaoranej, nie ma z tym Ŝadnego problemu, ale musiałby się
zapytać pracownika merytorycznego, bo nie zna sprawy do końca.
6. Pan Stanisław Juszczyk – radny, zapytał jak wygląda sprawa ul. 3 Maja w Ruszczy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe sprawa jest w sądzie,
poniewaŜ są problemy z wykonaniem odcinka drogi.
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7. Pan Stanisław Juszczyk – radny, zapytał w jaki sposób będą zagospodarowywane domki
na placu targowym.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jeszcze nie są
zasady ustalone, poniewaŜ muszą być uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim, ale ma
nadzieję, iŜ do końca listopada będą te uzgodnienia. Ponadto nie jest prawdą, Ŝe są juŜ
jakieś zapisy. Zasady będą takie same dla kaŜdego.
Z kolei podania, które w tej sprawie wpływają do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej nie mają Ŝadnego znaczenia, a jedynie Gmina będzie miała rozeznanie
odnośnie zapotrzebowania i moŜe podjąć działania w tym kierunku.
8. Pan Stanisław Juszczyk – radny zapytał, czy na tym targowisku będzie moŜna handlować
zwierzętami.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe drobne zwierzęta
takie jak psy, króliki, czy koty - owszem, ale odnośnie większych zwierząt będą
kontynuowane prace związane z uruchomieniem giełdy truskawkowej w Ruszczy i być
moŜe tam uda się to realizować.
9. Pan Zbigniew Rodenko – radny, zapytał jaka jest sytuacja z wiatami przystankowymi.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest juŜ zakupione
4 wiaty, z których 2 jest dla Rudnik.
10. Pan Józef Cichoń – radny, zapytał czy zieleniak w obecnym miejscu będzie dalej
funkcjonował.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe na tę chwilę jeszcze
nie wiadomo jak to wszystko będzie funkcjonowało. Póki co cały ten teren i droga
wzdłuŜ cmentarza zostały zgłoszone do modernizacji w ramach wniosku dotyczącego
rewitalizacji. Wniosek obecnie jest na liście rezerwowej.
11. Pan Edward Bobiński – radny, poinformował, Ŝe przy ul. Działkowców wzdłuŜ
czterech, posesji jest rozebrany chodnik i nic się tam nie dzieje. Trudno tamtędy przejść
i zagraŜa to bezpieczeństwu, więc coś naleŜy z tym zrobić.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe wykonawca, który to
pominął, juŜ od poniedziałku miał wrócić do tego zadania, więc juŜ tam powinny
być rozpoczęte roboty.
12. Pan Edward Bobiński – radny, poinformował, Ŝe pomiędzy ulicami Spacerową i Lipową
jest działka, na której stoi rozdzielnia. Jest ona własnością 30 czy 40 współwłaścicieli.
Mieszkańcy zgłaszali, Ŝe jest zarośnięta, więc kilkakrotnie zwracał się do Gminy, by ją
wykoszono, lecz w końcu sam to zrobił, a teraz wszyscy dziękują p. Burmistrzowi za jej
uporządkowanie. Dlatego prosi, by powiedzieć kto to zrobił.
13. Pan Edward Bobiński – radny, podziękował za odpowiedź na jego interpelację,
nadmieniając Ŝe interpelacja dotyczyła jednego tematu, za to odpowiedź jest
kompleksowa, poniewaŜ zawiera informację odnośnie wszystkich inwestycji i dodał, Ŝe
mniema, iŜ ta informacja ukaŜe się gdzieś publicznie.
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Podsumowując dyskusję p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe
Ŝyczy wszystkim tak miłej atmosfery na tej sali w przyszłości jak na koniec dzisiejszej sesji,
bo to jest coś budującego, coś co pomaga w pracy i w rozwoju. Nie Ŝyczy nikomu, Ŝeby
było coś złego. Dziękuje za wszystko, tym którzy kiedyś byli, tym którzy są i tym którzy
będą polepszali nasze Ŝycie. Dbajmy o to, bo nasza Gmina zasługuje, Ŝeby powalczyć
o jeszcze więcej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał, Ŝe swoje podziękowania
dla p. Radnych przekaŜe na uroczystej części sesji, teraz krótko tylko powie, Ŝe Rada
tworzyła dobry zespół. Było róŜnie, moŜe nieraz był czas tracony na zbędne dyskusje, ale
uwaŜa, Ŝe efekt naszej pracy społeczeństwo zauwaŜa i docenia, a Rada ma poczucie, Ŝe
dobrze spełniła swój obowiązek i nie zawiodła zaufania jakim obdarzyło ją społeczeństwo
cztery lata temu.
Ad. 6
W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku obrad sesji nadzwyczajnej,
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady i poprosił zebranych
aby udali się na część uroczystą, która odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Sztuki.

Sesję uroczystą otworzył p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady
Miejskiej w Połańcu zwołaną z okazji Święta Niepodległości i zakończenia V kadencji
Rady Miejskiej. Następnie poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie dla
uhonorowania wprowadzenia pocztów sztandarowych.
Zebrani wysłuchali hymn państwowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu własnym i Rady Miejskiej bardzo
serdecznie powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość:
- Radnych Rady Powiatu Staszowskiego: Panią Ewę Zalewska, Pana dr Janusza Gila,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy
Połaniec,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu innych Gmin
Powiatu Staszowskiego,
- Dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty,
- przedstawicieli policji,
- przedstawicieli straŜy,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,
- kombatantów walk o wolność naszej Ojczyzny,
- byłych Ŝołnierzy Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”,
- kierowników i pracowników referatów z Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- poczty sztandarowe,
- samorządy uczniowskie i młodzieŜ szkół naszego Miasta i Gminy,
- przedstawicieli mediów.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej równie gorąco powitał:
- Radnych Rady Miejskiej w Połańcu,
- p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wygłosił okolicznościowe
przemówienie.
Szanowni Państwo, Szanowna Rado!
W 1918 roku, 92 lata temu po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów
wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność.
Klimat tamtych listopadowych dni odzwierciedlają słowa:
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. (…) Kto tych krótkich dni nie przeŜył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz
z całym narodem, ten nie dozna w swym Ŝyciu największej radości. Cztery pokolenia
czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i biegł do miasta, na rynek,
dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach,
rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i Ŝandarmów.”
Ale wywalczona wolność nie była łatwa. W 1920 roku młode państwo Polskie atakuje
Rosja Sowiecka. Heroiczna postawa naszego narodu, przelana polska krew ratuje naszą
wolność, ratuje wolność narodów Europy. Długo nie cieszymy się wolnością. W 1939 roku
wojska hitlerowskie napadają na naszą Ojczyznę rozpętując II wojnę światową,
najokrutniejszą w dziejach nowoŜytnej cywilizacji. I znów heroizm i przelana polska krew.
Lata okupacji, wyniszczanie naszego narodu. I nasza bohaterska walka, w podziemiu, na
wszystkich frontach wojny. Zwycięstwo nad Niemcami nie dało nam pełnej wolności. Niby
Ojczyzna ludowa - ale nie demokratyczna, wolna - ale nie suwerenna. Dopiero wielki ruch
społeczny i powstanie Solidarności doprowadziło do pełnej wolności, demokracji, którą
cieszymy się od 1989 roku, a jednym z największych osiągnięć demokracji jest powstanie
samorządów terytorialnych, gdzie w V kadencji Rady Miejskiej Połańca mieliśmy zaszczyt
pracować.
Szanowni Państwo !
12 listopada bieŜącego roku kończy się V kadencja naszej Rady Miejskiej, której miałem
zaszczyt przewodniczyć. 4 lata wspólnej rzetelnej pracy na rzecz naszego miasta, naszej
gminy, naszych środowisk jak równieŜ na rzecz naszego powiatu.
Rada Miejska w Połańcu w mijającej kadencji odbyła ogółem 60 sesji, w tym: 9 sesji
uroczystych i 12 zwołanych w trybie nadzwyczajnym.
Na sesjach podjęto 376 uchwał. Większość z nich dotyczyła spraw gospodarczych.
Jest to rekordowa ilość odbytych sesji oraz ilości podjętych uchwał w historii naszego
samorządu.
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Termin i porządek obrad na sesje były podawane do wiadomości publicznej, przez
wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Połaniec, podanie w Radiowęźle Elektrowni, w Radio Kielce i w „Tygodniku
Nadwiślańskim”.
Dziś, na zakończenie kadencji, chcę podkreślić, bardzo dobrą współpracę z Panem
Burmistrzem Jackiem Tarnowskim, jego zastępcą i pracownikami Urzędu. Dzięki tej
współpracy, dobrze przygotowanym projektom uchwał, a takŜe róŜnego rodzaju
informacjom Rada mogła dobrze i efektywnie pracować, podejmować trafne decyzje,
przynoszące korzyści dla naszego społeczeństwa.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe chce bardzo gorąco
podziękować: p. Burmistrzowi za wspaniałą współpracę, p. Zastępcy Burmistrza,
p. Skarbnik, p. Sekretarzowi, Kierownikom Referatów oraz wszystkim pracownikom
Urzędu.
Dziękuje Panu Prezesowi, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
ich pracownikom, Sołtysom, Policji i StraŜy PoŜarnej, harcerzom, stowarzyszeniom,
organizacjom pozarządowym.
Pomocą w przygotowaniu sesji słuŜyły panie z Biura Rady Miejskiej, które swoje
obowiązki wykonywały sumiennie, merytorycznie i z uśmiechem, za co bardzo serdecznie
dziękuje.
Dziękuje za bardzo dobrą i owocną współpracę z parlamentarzystami naszego regionu,
naszej ziemi świętokrzyskiej, z Urzędem Marszałkowskim i Panem Marszałkiem,
z Urzędem Wojewódzkim i Panią Wojewodą, z Radą Powiatu i Panem Starostą, z Urzędem
Starostwa. Dzięki tej współpracy udało się dokonać wielu dobrych przedsięwzięć dla naszej
gminy.
Dziękuje za współpracę z Przewodniczącymi i Radami, z Wójtami i Burmistrzami Powiatu
Staszowskiego oraz Gminy Borowej.
Szczególne podziękowania dla koleŜanek i kolegów radnych mijającej kadencji. Za ich
pracę, bardzo duŜe zaangaŜowanie i mądrze podejmowane decyzje, a takŜe za kulturę
osobistą. Wspólnie z naszym Burmistrzem i naszymi przyjaciółmi, udało się zmienić nasze
miasto i naszą gminę. W naszej gminie udało się stworzyć warunki do rozwoju i budowy
przyszłości dla nas i naszych dzieci.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz podziękował p. Radnym za zaufanie do
jego osoby i dodał, Ŝe zawsze starał się godnie Radę reprezentować i działać w myśl zasady:
Zgoda buduje niezgoda rujnuje.
Na koniec swojego wystąpienia p. Przewodniczący podziękował mieszkańcom naszego
Miasta i naszej Gminy, bo nie byłoby tej Rady, nie byłoby tego Burmistrza, gdyby
mieszkańcy 4 lata temu nie dali im swojego mandatu zaufania. Podziękował więc
wszystkim za to i myśli, Ŝe udało się sprostać oczekiwaniom i nie zawieść społeczeństwa.
Podziękował równieŜ wszystkim obecnym dziś na tej sali, Ŝycząc wszystkim wiele zdrowia,
radości oraz realizacji marzeń i pragnień. Wszystkiego najlepszego.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wystąpienie
z okolicznościowym referatem Pana dr Józefa Korczaka.
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Pan dr Józef Korczak zwracając się do p. Przewodniczącego, p. Burmistrza, Szanownej
Rady i Szanownych Gości powiedział, Ŝe spotkało go bez wątpienia wyróŜnienie
z zaproszeniem do zabrania głosu. W swoim wystąpieniu chce nawiązać nie tylko do
historii, ale głównie do naszej narodowej – tegorocznej tragedii, tragedii smoleńskiej,
więc jego wystąpienie nie będzie radosne, ale spróbuje jakoś zmieścić się w czasie, bo
niektóre fakty, Ŝeby prawidłowo były zrozumiane, muszą być powiedziane dokładnie.
Następnie p. Doktor odczytał referat, którego pełny tekst jest do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady podziękował p. dr Józefowi Korczakowi za wystąpienie
i poprosił o zabranie głosu p. Burmistrza.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy w swoim wystąpieniu zwracając się do
Szanownych Gości, Pana Przewodniczącego Rady powiedział, Ŝe kończy się kadencja Rady
Miejskiej. Za chwilę równieŜ skończy się kadencja Burmistrza. Pora podsumować ten okres
i podziękować, bo jest komu. Na samym wstępie podziękowania dla Rady Miejskiej. Rady,
która wspomagała wszelkie działania, która pomagała przejść wszystkie etapy realizacji
zadań, od przygotowań do ich ukończenia. Zadań, które są wyjątkowe i potrzebne dla
naszych mieszkańców. Za to wszystko na ręce p. Przewodniczącego dla całej Rady wielkie
podziękowania. Proszę Państwa podziękowania dla naszych sołtysów i rad sołeckich - to
wyjątkowa grupa ludzi. Ludzi, którzy byli najbliŜej problemów mieszkańców, którzy
wszystko znali. Ludzi, którzy zawsze przychodzili pokazując te dobre rzeczy i te złe,
podpowiadając jak powinno się zrobić, Ŝeby było zrobione najlepiej. Za to wszystko
ogromne podziękowania.
Drodzy Państwo nasza gmina, to obszar, gdzie występuje mnóstwo dobrych firm, dobrych
przedsiębiorców, ludzi, którzy własną pracą pomagają wzbogacać, rozwijać i polepszać
nasze Ŝycie. Wierzy, Ŝe ta grupa społeczna, równieŜ w tym okresie była zadowolona, bo
pomoc Gminy w ich kierunku zawsze miała charakter dobrego serca, dlatego dla Was
drodzy przedsiębiorcy, prezesi, dyrektorzy najserdeczniejsze podziękowania.
Drodzy Państwo instytucje, które nam pomagają, którymi się otaczamy począwszy od
Starostwa w Staszowie, Urzędu Pracy, Szkoły średniej, to jednostki, które w tym okresie
naprawdę nam pomagały, za co my swoim wkładem próbowaliśmy się odwdzięczyć.
Pomoc Urzędu Pracy to olbrzymi ukłon w kierunku ludzi bezrobotnych. Bardzo się cieszę,
Ŝe udało się w okresie tych kilku lat pomóc tak duŜej grupie osób. Za tę pomoc na ręce
p. Dyrektora równieŜ dla jego pracownikom olbrzymie podziękowania.
Proszę Państwa Starostwo Powiatowe w Staszowie na czele z Radą Powiatu, Panem
Starostą równieŜ wiele wniosło w sukces naszej Gminy. Prowadziliśmy wiele wspólnych
przedsięwzięć, wiele wspólnych inwestycji, wiele wspólnych akcji, wiele wspólnej pomocy,
stąd ogromne podziękowania dla p. Starosty, Rady Powiatu i pracowników starostwa za tę
wspaniałą pomoc i współpracę. Proszę Państwa „nasza szkoła” tak ją nazywam bo ona jest
w Połańcu, pomimo Ŝe jest ona jednostką samorządu powiatowego, a w sercu jest naszą
szkołą. Szkoła, której udało się takŜe pomóc i widać było jak ta pomoc była potrzebna.
Bardzo dobrze, Ŝe jest ona wyposaŜona od podstaw - dobrze wyremontowane budynki, jeśli
chodzi o kompleks sportowy czy inne rzeczy, są na najwyŜszym poziomie i nie moŜna nie
wspomnieć o pracującej kadrze, która jest wspaniała, dlatego na ręce p. Dyrektora ogromne
podziękowania.
Proszę Państwa mamy równieŜ nasze placówki oświatowe, kulturalne i zdrowotne, których
wygląd uległ ogromnej zmianie. Zostały w nich stworzone bajkowe miejsca pracy, miejsca
nauki i wychowania. To pomoc dla nich wszystkich.
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Wprowadzono nowoczesne technologie, które bez wątpienia przyniosą duŜe oszczędności.
Oszczędności, które będą wydawane na coś innego, na coś równie potrzebnego.
Drodzy dyrektorzy, drodzy pracownicy tych jednostek, duŜe podziękowania za współpracę
za pomoc okazywaną w trakcie remontów i modernizacji. Podziękowania takŜe dla
wychowanków za zrozumienie tych roŜnych sytuacji.
Proszę Państwa podziękowania słuŜbom mundurowym - straŜy, policji za pomoc podczas
tegorocznej tragedii jaką była powódź. Rok 2010 był rokiem tragicznym dla całej Polski.
Rok, w którym pokazano jak ludzie, jak społeczeństwo, jak róŜne formacje, potrafią się
zjednoczyć, potrafią wspólnie pomóc tym, którzy są w potrzebie. Panowie komendanci
zarówno straŜy, jak i policji przekaŜcie ogromne podziękowanie i uznanie dla Waszych
ludzi, którzy tak wspaniale nieśli pomoc. Podziękowania dla seniorów naszej gminy, którzy
tak często są z nami przypominając historię, to jest dobra nauka.
Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe osobiście wspomina czasy sprzed 30 lat, które dla niego są
czyś wyjątkowym. Często opowiada jak Połaniec wyglądał w tamtych czasach, bo był
zupełnie inny, a Ŝycie było spokojniejsze. Nie było takiego pędu, ale co lepiej to oczywiście
naleŜy do indywidualnej oceny przez kaŜdego. Dzisiejszy wygląd Połańca to dzieło nie
jednostki, nie grupy ludzi, ale całego społeczeństwa, za co ogromne podziękowania. Nie
wiadomo jaka będzie przyszłość, ale ma nadzieję Ŝe będzie równie dobrze. śyczy więc tym,
którzy tu będą za rok, czy za 10, 20, 30 lat Ŝeby równie o Połańcu mówili z sercem. śyczy
kaŜdemu, kto tutaj będzie, Ŝeby tak dalej prowadził naszą gminę, aby Gmina dalej mogła się
rozwijać. Serdeczne podziękowania dla naszych sportowców, którzy wyjeŜdŜając na
zawody promują nasze Miasto i Gminę nie tylko w kraju, ale i za granicą, promują naszą
ziemię połaniecką.
Mijająca kadencja to olbrzymia ilość inwestycji i remontów, które zostały zrealizowane
właśnie w naszej Gminie za kwotę 85 milionów zł i nie byłoby to moŜliwe, gdyby nie trud
wspaniałych pracowników Urzędu. Pracowników, na których zawsze moŜna liczyć.
Ogromne słowa uznania za zimną krew, spokój, ale i skuteczność.
Proszę Państwa podziękowania równieŜ dla dyrektorów i pracowników jednostek
podległych Gminie. DuŜe podziękowania dla p. Prezesa i pracowników Spółdzielni
Mieszkaniowej w Połańcu za wspaniałą współpracę.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy nie zostali wymienieni za ogromny wkład
w rozwój naszej Gminy i nie ma znaczenia czy mniejszy, czy większy, bo kaŜdy zrobił to
od siebie. Na zakończenie swojej wypowiedzi p. Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe
nadchodzący okres będzie spokojniejszy i podziękował wszystkim za uwagę.
Pan Przewodniczący Rady podziękował p. Burmistrzowi za wystąpienie i prosił p. Radnych
o przyjście na scenę, gdzie zostaną wręczone podziękowania za pracę w mijającej kadencji.
Pan Burmistrz odczytał formułkę podziękowania.
„Składamy wyrazy uznania za zaangaŜowaną pracę mijającej kadencji. Dziękujemy za
włoŜony wysiłek na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Połaniec, Ŝyczymy dalszych sukcesów
w Ŝyciu osobistym i zawodowym”.
Podziękowania zostały wręczone p. Radnym.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Marcina
Kaczmarczyka - referenta ds. promocji sportu i turystyki o wręczenie stypendiów
sportowych.
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Pan Marcin Kaczmarczyk poinformował, Ŝe uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
22 kwietnia wielu sportowców otrzymało stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendia sportowe otrzymali:
-Magdalena Głowniak
- Mateusz Brzeski
- Wojciech Dyl
- Kamil Bączek
- Krystian Gębalski
- Anna Gad
- Damian Wereszczak
- Artur Szkwrek
- Kinga Szkolak
- Mateusz Czwartosz
- Przemysław Sak
- Patryk Lampart
- Bartłomiej Krokosz
- Mateusz Barabasz
- Mateusz Gad
- Mateusz Siuda
- Adrian Jońca
- Izabela Górska.
Po wręczeniu nagród p. Marcin Kaczmarczyk powiedział, Ŝe chciałby wspomnieć
o trenerach, dzięki którym ta młodzieŜ zdobywa tak wysokie wyniki sportowe, za co im
bardzo serdecznie dziękuje i gratuluje.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wręczył takŜe prezenty
przedstawicielkom druŜyny siatkówki ze Szkoły Średniej w Połańcu, składając
podziękowania dla całej druŜyny, Ŝycząc dobrych wyników w sporcie.
Pan Przewodniczący Rady równieŜ złoŜył podziękowania wszystkim sportowcom.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wystąpienia i poprosił wszystkich
zebranych o powstanie w związku z wyprowadzeniem Szandarów.
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – przewodniczący
Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie i zamknął uroczystą sesję Rady
Miejskiej w Połańcu. Następnie zaprosił na występ młodzieŜy z Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu, który odbył się bezpośrednio po sesji, a później do udziału w oddaniu hołdu
Ŝołnierzom poległym w I i II wojnie światowej, przez złoŜenie kwiatów na grobach na
cmentarzu przy ul. Osieckiej w Połańcu.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
GraŜyna Dziarmakowska

