Połaniec, dn. 23 czerwca 2014r.
Protokół Nr LIX/14
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 23 czerwca 2014 roku
PROJEKT
(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową)
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy
Początek obrad godz.: 1600.
Zakończenie obrad godz.: 2005
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady
Miejskiej w Połańcu i serdecznie powitał: p.p:. radnych, p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę zastępcę burmistrza, p.
Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy,
p. Andrzeja Kruzla starostę powiatu staszowskiego, p. Michała Skotnickiego
wicestarostę powiatu staszowskiego, prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek
podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli mediów i mieszkańców
Połańca.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 13 radnych (nieobecni p.p. Janusz Bugaj i Adam Łańka – brak
moŜliwości skutecznego powiadomienia).
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji /x.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada
w gminie Połaniec,
2/ przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Ruszcza.
3. Zakończenie obrad.
Przed zakończeniem obrad odbędziemy- dokończymy rozmowę z p.p.: Starostami.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyŜszy porządek
obrad:
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych).
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 13 osób (jednogłośnie).
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Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności,
- lista obecności zaproszonych gości.
- podjęte uchwały.
Ad. 2. Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada
w gminie Połaniec,
Wprowadzenia do tematu dokonała Małgorzata Kruzel-Witek Inspektor w
Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o
minimalną powierzchnię działki budowlanej w tym obszarze planu.
Odpowiedzi udzieliła p. Małgorzata Kruzel-Witek, inspektor w Urzędzie Miasta i
Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIX/381/14 została podjęta).
2/ przystąpienia do opracowania
Przestrzennego wsi Ruszcza.

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Kruzel-Witek, inspektor w
Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie).
(Uchwała Nr LIX/382./14 została podjęta).
Pan Stanisław Lolo, Przewodniczący Rady Miejskiej: mamy na sali p. p.
starostów, proszę Państwa o pytania pod adresem naszych gości.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: co powiat zamierza zrealizować w zakresie
dróg powiatowych w latach 2014-2020?
Pan Andrzej Kruzel, starosta staszowski poinformował o planach remontu i
przebudowy dróg powiatowych w kolejnym okresie.
W dyskusji wzięli udział .p.p: radny Adam Łukawski, Stanisław Lolo,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Kruzel, starosta staszowski, Jacek
Tarnowski, Burmistrz: Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady.
Pan Michał Skotnicki, wicestarosta poinformował o planowanej przebudowie i
o rozstrzygnięciu przetargu na ten odcinek w br. poinformował teŜ o ilości
administrowanych dróg powiatowych w naszej gminie. Do chwili obecnej
wyremontowaliśmy ponad 1/3. Dziękujemy samorządowi Połańca za partycypację w
kosztach remontu.
Jeśli chodzi o inne zadania powiatu to nabór do szkół. 788 miejsc - mamy 807
zgłoszeń. Zgłoszeń pisemnych jest 705. W Zespole Szkół w Połańcu mamy nadzieję na
skompletowanie klas. Mamy nadzieję, Ŝe pomoŜecie przy kształceniu praktycznym
uczniów. Nie mamy póki co uczniów zza Wisły.
Pan J. Tarnowski Burmistrz poinformował o złym stanie boiska jak równieŜ o
moŜliwej pomowcy w zakresie uzyskania środków na ten cel.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: mamy problem z usługami ambulatoryjnymi.
Burmistrz poinformował dzisiejszej sytuacji z finansowaniem ambulatorium jak
równieŜ to, Ŝe kiedyś Szpital Rejonowy dotował to w 50 % z własnych środków. Dziś
do tego dokłada samorząd Połańca i jest to ok. 200 tys. zł rocznie. Proszę o
współfinansowanie tego zadania przez starostwo na zasadach wcześniejszych.
ZwaŜywszy na to, Ŝe z usług ambulatorium korzystają mieszkańcy spoza Gminy
Połaniec.
Potrzebna jest bezwzględnie apteka całodobowa w Połańcu. Mamy aptekę o
przedłuŜonych godzinach otwarcia ale to jest niewystarczające.
My wydajemy duŜo środków na zadania powiatu. W lata 2007 - 2013 gmina
Połaniec przekazała na zadania powiatowe 2 mln 850 tys. zł. Powiat zaś dla gminy 1
mln 58 tys. zł. Powiat angaŜuje zbyt mało środków finansowych, nie jest to
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proporcjonalne do liczby mieszkańców w poszczególnych gminach a powinniśmy
wspierać się nawzajem. ZaleŜy nam na poprawie funkcjonowania szczególnie słuŜby
zdrowia.
Pan Andrzej Kruzel, starosta staszowski: poruszone zostały zagadnienia waŜne i
wraŜliwe środowiskowo. Ambulatorium jako takie finansowane jest ze środków NFZ.
Szpital Powiatowy te zadania wykonuje a usługi świadczy w poradni w Staszowie.
Trudno zmusić dyrektora Szpitala, aby to czynił w Połańcu. Kiedyś było prościej. Ale
w 2011 roku zmieniono przepisy w tym zakresie. Było to być albo nie być publicznej
słuŜby zdrowia. WdroŜony program naprawczy pozwolił na przetrwanie i poprawę
sytuacji finansowej. Widmo prywatyzacji zostało oddalone. Obecnie prowadzimy w
szpitalu dalsze inwestycje. Powiat odpowiada za specjalistyczną opiekę zdrowotną. Za
podstawową opiekę zdrowotną odpowiada gmina.
Apteki to trudne rozmowy. Jest wymóg dyŜuru apteki na terenie powiatu i to
spełniamy. Nie moŜemy ustanowić na przymus dyŜurnej apteki w Połańcu.
Rozumiemy uciąŜliwość dojazdu.
Co do innych spraw to musimy być przygotowani do starań o pozyskanie
wsparcia. Zabiegamy o informacje nt. moŜliwości pozyskiwania środków. Myślę, Ŝe
zrobimy takie spotkanie.
W samej infrastrukturze drogowej na drogi powiatowe w gminie Połaniec
wydano 3 mln 700 tys. zł. W przeliczeniu na mieszkańca wydano z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska na Staszów 103 zł, Połaniec 156, Osiek 197 zł,
Łubnice 159 zł, Oleśnica 219 zł, Bogoria 239 zł, Rytwiany 96 zł.
W dalszej części dyskusji nt. pozyskiwania środków, stanu infrastruktury,
terenów inwestycyjnych glos zabierali: p.p.: Jacek Tarnowski Burmistrz, Andrzej
Kruzel, starosta staszowski, Stanisław Lolo Przewodniczący Rady Miejskie, Adam
Łukawski, radny, Zdzisław Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Rady, Michał
Skotnicki, wicestarosta, Krzysztof Woźniak, radny, Andrzej Wawrzyniec,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: chciałem poinformować, Ŝe jest inicjatywa
budowy nowego pomnika Kościuszki w Połańcu. Ta inicjatywa pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych. Powołana Fundacja stawia sobie za cel ufundowanie takiego
pomnika.
Pan Andrzej Kruzel, starosta staszowski: dziękuję za zaproszenie. W lipcu jest
konsultacja programów strategicznych.
Ad. 3. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
Rady Miejskiej.
Protokołował:
Mieczysław Machulak
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