
Połaniec, dnia 20.11.2014 r. 
 
 

Projekt protokołu Nr LXVII/14 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 listopada 2014 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta 

 i Gminy Połaniec. 
 

 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1530 
Zakończenie obrad – godz. 1645 
 
Ad. 1 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek  
p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, na podstawie art. 20 
ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  
 

Pan Przewodniczący zaznaczył, że dzisiejsze obrady Rady Miejskiej są ostatnimi   
obradami kadencji 2010 – 2014. 

 
Następnie p. Przewodniczący serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy,  
p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, prezesów, dyrektorów i kierowników 
jednostek podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz wszystkie osoby, które 
przybyły na sesję. 
  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 14. radnych. 
Radny nieobecny, usprawiedliwiony – p. Krzysztof Woźniak – z powodu braku 
moŜliwości skutecznego zawiadomienia. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycję zmian z upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jacka 
Tarnowskiego zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, wnosząc zdjęcie | 
z porządku obrad w punkcie 2. ,,Podjęcie uchwał w sprawie”, ppkt. 4 – projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, tym 
samym ppkt. 5 – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
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naruszenia prawa uchwałą Nr LXIII/397/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  
17 września 2014 roku w pkt. 2 został przesunięty do ppkt. 4. 

Pan Sekretarz dodał, Ŝe zdjęcie z porządku obrad niniejszego projektu uchwały było 
konsultowane i omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.  
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie zdjęcie z porządku obrad ww. projekt uchwały.  
 
 (Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
      za zdjęciem z porządku obrad –– 14 osób ( jednogłośnie) 
      ww. projektu uchwały  
 
( Zmiany zostały wprowadzone.) 
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem  porządku obrad – 14 osób ( jednogłośnie) 
      z wprowadzoną zmianą  
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie : 

     1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014   
        – 2018, 

     2/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na  rok 2014, 

 

     3/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze  
          Gminy Połaniec, 

    4/  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LXIII/397/14  
         Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 września 2014 roku. 

3. Zakończenie obrad. 

Załącznikami do protokołu są: 

- lista obecności radnych, 

- lista zaproszonych gości, 
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- podjęte uchwały, 
 
Ad. 2 

       Przystąpiono do podejmowania uchwał.  
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
     i Gminy Połaniec na lata 2014  – 2018 

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Małgorzata śugaj– skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię 
poszczególne Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo poddał pod głosowanie ww.   
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:  
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                   wstrzymała się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr LXVI/412/14 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na rok  
     2014. 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne   
Komisje Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
ww.   projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:  
        za podjęciem uchwały – 12 osób  
                    wstrzymały się –  2 osoby 
 
 (Uchwała Nr LXVI/413/14 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru  
     podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec, 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
  

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne   
Komisje Rady. 
 

Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
  
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww.   
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:  
        za podjęciem uchwały – 11 osób  
                    wstrzymały się – 3 osoby 
                            
        (Uchwała Nr LXVI/414/14 została podjęta)  
 
Następnie głos zabrał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. Pan 
Burmistrz powiedział, Ŝe z racji pomocy rolnikom podatek od nieruchomości od 
dawna nie jest podnoszony i obecnie pozostanie na takim samym poziomie jak w roku 
ubiegłym. Nawiązując do uchwały zdjętej z porządku obrad, mianowicie: projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
p. Burmistrz powiedział, Ŝe jakiś czas temu podjęto działania, które mają ,,wyjść”  
w kierunku inwestorów, przedsiębiorców, którzy funkcjonują  na terenie Miasta  
i Gminy, oraz by  zachęcić  stabilnym  podatkiem od nieruchomości nowych 
przedsiębiorców. Działania mają na celu zapewnić potencjalnego inwestora, Ŝe 
działając w Połańcu ma do czynienia ze stabilną polityką podatkową. Dwa lata temu 
Rada Miejska podjęła uchwałę, która mówi o zwolnieniu z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcę na nawet 10 000 zł od stworzonego jednego nowego miejsca pracy. 
Przedsiębiorca stwarzając nowe miejsce pracy po spełnieniu warunków, ma 
moŜliwość przez pięć lat nie płacić podatku lokalnego od nieruchomości. Pan 
Burmistrz dodał, Ŝe pozostawienie podatków na takim samym poziomie jak w roku 
ubiegłym, jest dobrą wiadomością równieŜ dla przedsiębiorców funkcjonujących 
obecnie na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
  
 4.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia  
       prawa uchwałą Nr LXIII/397/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  
       17 września 2014 roku. 

 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisję 
Rewizyjną. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Radzie 
Miejskiej wypracowane stanowisko Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Komisji  
w dniu 20 listopada 2014 r. 
 
          Komisja Rewizyjna na posiedzeniu Komisji zapoznała się z treścią wezwania, 
następnie wysłuchała i zapoznała się z wyjaśnieniami złoŜonymi przez Sekretarza 
Gminy – Mieczysława Machulaka, z których wynika, Ŝe Uchwała Nr LXIII/397/14 
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 września 2014 została uchylona przez Wojewodę 
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Świętokrzyskiego rozstrzygnięciem nadzorczym PNK.I.4130./53/2014 z dnia 20 
października 2014 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze eliminuje zatem przywołaną uchwałę 
z obrotu prawnego. W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna odrzuciła 
przedmiotowe wezwanie Rady Miejskiej w Połańcu przez p. Piotra K. do usunięcia 
naruszenia prawa Uchwałą Nr LXIII/397/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  
17 września 2014 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna na podstawie § 3 ust. 3 załącznika 
Nr 6 do Statutu Miasta i Gminy Połaniec przygotowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LXIII/397/14 Rady 
Miejskiej w Połańcu z dnia 17 września 2014 r. 

Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  

Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 

Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono w związku z tym p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał pod głosowanie ww.  projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:  
        za podjęciem uchwały – 12 osób  
                   wstrzymały się – 2 osoby 
                            
        (Uchwała Nr LXVI/415/14 została podjęta) 
 
W związku z tym, Ŝe LXVI sesja jest ostatnią sesją Rady Miejskiej kadencji 2010 – 
2014 p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. radnym za 
zaufanie jakim obdarzyli Go cztery lata temu, wybierając na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
Następnie p. Przewodniczący podziękował p. radnym za solidną, rzetelną i spokojną  
współpracę, która przełoŜyła się na bardzo dobre rezultaty. Pan Przewodniczący 
powiedział, Ŝe to mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec oceniają pracę Rady Miejskiej, 
ale oceniają ją równieŜ ludzie z zewnątrz, którzy niejednokrotnie stawiają nas za wzór 



 7 

dobrej współpracy. Pan Przewodniczący skierował w stronę p. radnych słowa 
największego uznania, wręczając upominki w postaci ksiąŜek oraz kilka słów 
podziękowania: 
      „składamy wyrazy uznania za pełną zaangaŜowania pracę na rzecz lokalnej 
społeczności oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego, dziękując za trud 
i poświęcenie w działaniach na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Połaniec, Ŝyczymy 
dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w Ŝyciu 
osobistym i zawodowym”. 
 
Pan Przewodniczący na ręce Burmistrza Miasta i Gminy – p. Jacka Tarnowskiego 
złoŜył podziękowania za bardzo dobrą współpracę, dzięki której Miasto i Gmina 
Połaniec moŜe się tak wspaniale rozwijać.  
Kontynuując p. Przewodniczący podziękował za owocną współpracę:  
p. Małgorzacie śugaj – skarbnik Gminy, p. Mieczysławowi Machulakowi – 
sekretarzowi Gminy, prezesom, dyrektorom i kierownikom jednostek podległych 
Gminie, kierownikom referatów i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, 
przedstawicielom jednostek pomocniczych oraz paniom pracującym w Biurze Rady 
Miejskiej w trakcie ostatniej kadencji.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe moŜemy sobie 
pogratulować dobrej, rzetelnej współpracy. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe praca  
i merytoryczna dyskusja jest drogą do sukcesu. Następnie złoŜył na ręce  
p. Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i olbrzymie słowa uznania dla 
całej Rady Miejskiej za tą wspólną pracę, która przyniosła wspaniałe efekty. Pan 
Burmistrz pogratulował p. Przewodniczącemu wspaniałego, zgranego zespołu i dodał, 
Ŝe to wielka przyjemność z taką Radą współpracować. Podziękowania dla Rady 
Miejskiej złoŜył równieŜ w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miasta, 
jednostek Gminnych oraz jednostek pomocniczych Gminy Połaniec.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złoŜył 
podziękowanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej – p. Stanisławowi Lolo dziękując 
za dobrą, solidną pracę oraz godne reprezentowanie Rady Miejskiej w mijającej 
kadencji. Pan Wiceprzewodniczący zaznaczył, Ŝe dobre koordynowanie Radą 
przekłada się na zgodną, rzetelną i owocną współpracę. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wraz z p. Andrzejem 
Wawrzyńcem – wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w imieniu całej Rady 
podziękowali paniom z Biura Rady Miejskiej p. GraŜynie Dziarmakowskiej – 
inspektor Biura Rady Miejskiej oraz p. Agnieszce Janowskiej za dobra współpracę, 
wręczając im bukiety kwiatów.  
 
Pan Przewodniczący bukietem kwiatów wraz z podziękowaniami obdarował równieŜ 
p. Małgorzatę śugaj – skarbnik Gminy, natomiast na ręce p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy złoŜył kwiaty i podziękowania dla wszystkich pań 
pracujących w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz w jednostkach podległych 
Gminie.  
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Następnie p. Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej w podziękowaniu za owocną 
współpracę podarował upominek p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta  
i Gminy.  
 
Z kolei p. Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział: 
 ,, …to szczęście, Ŝe mamy takiego Burmistrza, wspaniałego człowieka, oddanego dla 
nas.” Pan wiceprzewodniczący dodał równieŜ, Ŝe przez dwie kadencje udało się zrobić 
wiele wspaniałych rzeczy, które kiedyś były tylko marzeniem. Podziękowania 
skierował równieŜ w stronę p. Przewodniczącego Rady – p. Stanisława Lolo, 
,,Byliśmy dumni, Ŝe mamy takiego Przewodniczącego” – mówił, kontynuując. Pan 
wiceprzewodniczący podziękował równieŜ kolejno, p. Zdzisławowi Kwiatkowskiemu 
– wiceprzewodniczącemu Rady, radnym Rady Miejskiej, kierownikom, dyrektorom, 
pracownikom Urzędu Miasta, sołtysom i kaŜdemu, kto przyczynia się do budowy 
naszego miasta Połańca, które jest przykładem dobra i dobrej współpracy. 
Podziękowania skierował w stronę p. Dominiki Reichert za dobrą pracę, wspaniałe 
artykuły, dzięki którym promuje Miasto i Gminę Połaniec.  
  
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował  
dyrektorom szkół p. ElŜbiecie Juszczyk – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  
w Ruszczy, p. Jerzemu Nowakowi – dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Połańcu 
oraz wszystkim, którzy  przyczynili się do przygotowania  wspaniałych uroczystości  
z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada – świadczy 
to bowiem o podtrzymywaniu tradycji i wpajaniu najmłodszym waŜnych wydarzeń 
historycznych i patriotyzmu. 
 
Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo, który  
z całego serca podziękował mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec, którzy cztery lata 
temu obdarzyli Jego osobę i całą Radę mandatem zaufania, przez co dali im 
moŜliwość pracować na rzecz Połańca, dzięki czemu teraz moŜemy się cieszyć  
z efektów tej owocnej współpracy. 
 
Ad. 3 

        Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LXVI sesję 
Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała                                                                         Przewodniczył:  
Agnieszka Janowska                
                                                                                                 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

                                                                                                          Stanisław 
Lolo                         
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