Połaniec, dnia 30 stycznia 2014r.

projekt
Protokół Nr LIII
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 stycznia 2014 roku
(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową)
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy
Początek obrad godz. 1530.
Zakończenie obrad: 1840..
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
Miasta i Gminy, 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, witam młodych sportowców, opiekunów,
rodziców, przedstawicieli mediów i mieszkańców Połańca.
Przewodniczący poprzez aklamację uzyskał zgodę na to aby rozpocząć sesję od
wręczenia nagród.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz:,, to, na co zasługują młodzi sportowcy pewnie
otrzymają na przestrzeni Ŝycia. Dziś chcemy ich uhonorować drobnymi nagrodami.
Będziemy Wam na przestrzeni najbliŜszych kilku lat pomagać. Oferta nasza będzie w
ciągu kilku miesięcy jeszcze lepsza”.
Następnie wręczone zostały nagrody dla młodych sportowców.
Lista zawodników nagrodzonych podczas sesji Rady Miejskiej odczytywała
p. Karolina Koper – Adamczak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego ,,CZARNI” Połaniec najmłodszej
sekcji piłki noŜnej, grupa wstępnego szkolenia, wytypowani do nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy: Adrian Durma, Jakub Wiszniewski, Bartosz Pawelec, Kacper Kubik,
Marcin Skrzyński, Hubert Kot, Jakub Krupa, Dawid Bąk, Mateusz Michalski, Michał
Szywała, Marek Podsiadły, Łukasz Rudnik, Bartek Zdonek, Oskar Łąk, Jakub Supa,
Michał Bednarek, Przemysław Zdonek, Dawid Mikina, Tomasz Pytko, Bartek Śledź,
Daniel Piotrkowicz, Michał Smoleń, Rafał Smoleń, Mateusz Magier, Igor
Parjaszewski, Konrad Guca, Mieszko Trytek, Miłosz Popielski, Jakub Kosowicz,
Bartosz Beczek, Wiktor Król, Damian Sijka, Filip Łukaszek, Olaf Drabek. Trenerem
zawodników jest pan Maciej Witek. Trener otrzymał list gratulacyjny.
Oto zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego ,,CZARNI” Połaniec
najmłodszej sekcji zapaśniczej wytypowani do nagrody Burmistrza Miasta i Gminy:
Marcel Woźniak, Kamil Konat, Bartosz Lasak, Filip Damm (nieobecny) , Natalia
Szkwarek, Oliwier Mazur, Filip Gazdowicz, Oliwier Rogoziński, Wiktor Lesiak,
Klaudiusz Lis.
Trenerem zawodników jest pan Tadeusz Szkwarek.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 14 (nieobecny Stanisław Walczyk z powodu choroby).
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek
obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie było.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
porządek obrad.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych).
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 14 osób (jednogłośnie).
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji /x.
2. Wręczenie nagród.
3. Przyjęcie protokołu Nr LII/13.
4. 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 2014 rok,
3/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc
gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020,
4/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020,
5/ podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku
lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020,
6/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Połańcu.
5. Informacje bieŜące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym
*w tym zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2014 rok.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 3
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr LII/13, którego to projekt był do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytań nie zgłoszono, wobec
tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt protokołu.
Głosowanie:
- za przyjęciem protokołu Nr LII/13 – 14 osób (jednogłośnie)
Ad. 4
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
4.1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy.
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
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Zdzisław Kwiatkowski: 39 tys. zł na zakup pozostałych udziałów w spółce
PROPOL, czy to wystarczy?
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz – jest to kwota wystarczająca, ale czy uda się nabyć
wszystkie udziały to wiedzy na ten temat jeszcze nie mamy.
Pan Stanisław Lolo: Jakie będzie zwiększenie dochodów bieŜących – podatku od
nieruchomości w 2014r.
Małgorzata śugaj: Skarbnik Gminy – Będzie to około 2 mln zł.
Pan Stanisław Lolo: dotacja celowa 130 tys. zł z PFRON?
Małgorzata śugaj: Skarbnik Gminy: mamy podpisaną umowę.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie).
(Uchwała Nr LIII/339/14 została podjęta).
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4.2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014
rok,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy oraz
wprowadziła autopoprawki.
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 z
autopoprawką.
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
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały z
autopoprawką.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Zdzisław Kwiatkowski: zwrot dotacji w wysokości 30 tys. zł –z czego wynika.
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: mogliśmy wydatkować 80 % zaliczki,
dostaliśmy więcej i stąd zwrot.
Pan Tomasz Kiciński: Czy dotacja na samochód straŜacki to 100% jego ceny?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Samochód będzie kosztował około 600 tys. PLN,
udział jest 50/50, 20 tys. zł ma OSP. Musimy złoŜyć wniosek z deklaracją udziału w
wysokości 300 tys. zł.
Pan Józef Cichoń: 40 tys. zł na straŜ i 42 tys. na gospodarkę mieszkaniową?
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: środki dla OSP Okrągła na zakup
samochodu, natomiast w gospodarce mieszkaniowej to koszt audytu energetycznego
dla Szkoły Podstawowej w Połańcu, Gimnazjum i Przedszkola Publicznego oraz
wykonania projektu przebudowy sieci wodnokanalizacyjnej.
Pan Zdzisław Kwiatkowski: Samochód dla Ruszczy?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Ruszcza to jednostka ratowniczo-gaśnicza w
krajowym systemie i powinien mieć, co najmniej trzy samochody straŜackie. Ostatnio
jeden został przekazany do kasacji z uwagi na wiek. Teraz musimy kupić kolejny.
Pan Krzysztof Woźniak: samochód klasy średniej:
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: klasa średnia to równieŜ zbiornik z odpowiednią
ilością wody, zbiornik 2000 - 2500 l, napęd na dwie osie.
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Pan Andrzej Wawrzyniec: Ruszcza to jednostka w systemie KSRG. Czy tam jest
dyŜur i czy są odpowiednie zbiorniki z wodą tzn. zalane w okresie zimowym?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: na wyjazd tamtejsi straŜacy mają do 5 minut,
samochód stoi w ogrzewanym pomieszczeniu i w tej chwili nie ma tam stałego dyŜuru.
Pan Stanisław Lolo: czy złoŜenie wniosku i deklaracja oznacza 100 % pewność
otrzymania samochodu?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Nie! Pewność moŜe być wtedy kiedy złoŜony jest
jeden wniosek na powiat.
Pan Stanisław Lolo: kwota 100 tys. zł. na energię elektryczną?
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: budowa oświetlenia elektrycznego przy
Kopcu Kościuszki weszła w projekt rewitalizacji.
Pan Stanisław Lolo: będzie moŜna wykonać inne instalacje oświetleniowe?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: rewitalizacja to dofinansowanie w wysokości 60%
środków. Stworzymy mapę potrzeb w zakresie doświetlenia terenu i tam będziemy
działać w oparciu o potrzeby.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIII/340/14 została podjęta).
4.3/ Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie doŜywiania „Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Anna Wolska – Kierownik OPS-u, wprowadził
teŜ autopoprawkę w zakresie terminu wejścia w Ŝycie uchwał (wchodzą w Ŝycie z
mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014r).
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 z autopoprawką.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały z
autopoprawką.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały z
autopoprawką.
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W dyskusji glos zabierali:
Pan Andrzej Wawrzyniec: czy Państwo moŜe wyręczyć gminę, np. gdy gmina jest
biedna?
Pani Anna Wolska, Kierownik OPS: jest to zadanie obowiązkowe.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: czy wkład gminy moŜe być rzeczowy?
Pani Anna Wolska, Kierownik OPS: tylko środki pienięŜne.
Pan Stanisław Lolo: jaka to jest kwota na rok?
Pani Anna Wolska, Kierownik OPS: rocznie jest to około 400 tys. zł, z tego udział
Gminy to 160 tys. zł.
Pan Stanisław Lolo: Ile osób korzysta z tej pomocy.
Pani Anna Wolska, Kierownik OPS: 150 + 350 + 40 + 550, to jest 1090 osób.
Pan Stanisław Lolo: Jakie są przyjęte kryteria.
Pani Anna Wolska, Kierownik OPS: Kryteria dochodowe są podniesione do 200 %
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIII/341/14 została podjęta).
4. 4/ Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
doŜywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 –
2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej wobec zreferowania projektu łącznie z
projektem uchwały nr 3 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 poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:

6

za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIII/342/14 została podjęta).
4.5/ Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie
świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej wobec zreferowania projektu łącznie z
projektem uchwały nr 3 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
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIII/343/14 została podjęta).
4.6/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Jolanta Pargieła - przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej.
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 poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, 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 Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy na sali obrad jest
zainteresowany, który złoŜył skargę gdyŜ został zawiadomiony o terminie rozpatrzenia
skargi?
(Odpowiedzi nie było.)
Nie było dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIII/344/14 została podjęta).
(została ogłoszona 15 minutowa przerwa).
(w dalszej części sesji nie uczestniczyła radna p. Małgorzata Dalmata - Konwicka) .
Ad. 5. Informacje bieŜące na temat:
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji
uczestniczył:
- w spotkaniu noworocznym na muszli koncertowej dniu 31 grudnia 2013r.,
- w spotkaniu noworocznym z pracownikami PGK sp. z o o. i pracownikami
ELPOTERM sp. z o.o.
- w spotkaniu noworocznym z pracownikami UMiG w Połańcu,
- w Gali Sportu w Centrum Kultury i Sztuki,
Ponadto brał udział
- w spotkaniu z członkami klubu motocyklowego Rain RIDERS,
- w odprawie rocznej w komendzie Policji w Staszowie,
- w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (uczestniczył poprzez wysłannika z
uwagi na chorobę),
- w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach straŜy poŜarnych w Zrębinie i
Rybitwach.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy
oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec i p. Zastępcą
Burmistrza.

Pan Andrzej Wawrzyniec wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał: Ilu członków
liczy klub Rain Riders? Często uczestniczyli w obchodach Dnia Dziecka na osiedlu
Północ.
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza: klub został reaktywowany, obecnie jest
to 42 członków, na zebraniu było 34 osoby. Zarząd liczy 5 osób, przewodniczącym
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jest pan Piotr Adamczyk. W statucie są zapisy o promocji Połańca i rozwoju turystyki
i rekreacji.
Pan Tomasz Kiciński radny Rady Miejskiej zapytał: kiedyś był zjazd motocyklowy. Czy
będzie przywrócony?
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza: takich ambitnych planów nie ma.
Połaniec jest jednak kojarzony z takim zlotem.
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: Gala sportu - podziękowania dla
organizatorów, p. Burmistrza, dyrektora OSiR za organizację, dla dyrektora CKiSz za
piękną oprawę. Wracając do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podziękował
CKiSz i Dyrektor tej jednostki za profesjonalną organizację, Dyrektorom placówek
oświatowych ,wolontariuszom za udział, jak równieŜ wszystkim ,którzy brali udział w
licytacji. Jak co roku osiągamy w zbiórce najlepsze wyniki w powiecie.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz, poza spotkaniami, które odbył wspólnie z
p. Przewodniczącym uczestniczył:
- 13 stycznia br. spotkanie z projektantem budynku Ŝłobka,
- 15 stycznia spotkanie z Prezesem Jerzym Kakiem,
- 20 stycznia spotkanie z Adamem Jarubasem, Marszałkiem woj. świętokrzyskiego,
Grzegorzem Dziubkiem - Wicewojewodą i Piotrem śołądkiem - Wicemarszałkiem.
- 21 stycznia spotkanie z kierownikami gminnych jednostek oświatowych, Ośrodka
Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- 23 stycznia udział w posiedzeniu Powiatowej Rady zatrudnienia w Staszowie.
Ponadto przyjął wiele osób w sprawie pracy, przyznania mieszkania, itp.
Pan Zbigniew Porębski radny Rady Miejskiej zapytał: czy odnośnie Ŝłobka coś więcej?
Ponadto coś na temat nagrody.
Pan Stanisław Lolo - Przewodniczący: na jakim etapie jest projektowanie Ŝłobka, coś
więcej na temat jego funkcjonalności?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: były róŜne lokalizacje Ŝłobka i lokalizacji
pogotowia. Budynek będzie dostawiony do istniejącego pogotowia, Nie za duŜo
wchodzi w teren, budynek będzie piętrowy. Wnętrze jest rozpracowywane przez
projektanta przez grupę osób z obecnego przedszkola. Sugestie Państwa radnych mile
widziane. Obecnie trwają uzgodnienia co do funkcjonalności. Pogotowie zostaje w
tym samym miejscu.
Radny Adam Łukawski: Pogotowie jest na Ruszczańskiej?
Pan Stanisław Lolo - Przewodniczący: tam nie ma pogotowia! Tam jest ambulatorium!
Lokalizacja Pogotowia na Ruszczańskiej nie byłaby najlepsza. Obecnie spokojnie
moŜna pozostawić miejsce dla pogotowia na Madalińskiego.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Lokalizacja pogotowia nie ma wielkiego znaczenia.
Jest to placówka świadcząca pomoc w formie wyjazdowej. Tam na ogół nie
przychodzą ludzie. Lokalizacja Pogotowia na Ruszczańskiej to konieczność adaptacji
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budynku. Obecny przy ulicy Madalińskiego jest za duŜy, ale w części wykorzystamy
go na potrzeby Ŝłobka.
Radny Adam Łukawski radny Rady Miejskiej zapytał: Pogotowie moŜe zmienić
lokalizację? MoŜe przy remizie OSP?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: w budynku OSP nie wygospodaruje się trzech
pomieszczeń. Nie ma teŜ wolnego garaŜu. Poczekajmy na efekty pracy projektanta.
Pan Józef Cichoń radny Rady Miejskiej zapytał: czas realizacji projektu?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: na wiosnę chcemy zacząć budować a we wrześniu
otworzyć.
Pan Stanisław Lolo - Przewodniczący: czy budynek będzie nawiązywał do istniejącej
zabudowy?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: czy będzie moŜliwe to zaleŜy od koncepcji.
Dobudowa piętra to konieczność podparcia istniejących fundamentów. Zostawmy to
projektantowi.
Jeśli chodzi o nagrodę to jest piękne wyróŜnienie i promocja Połanca, bo to za tereny
inwestycyjne – i to jedyna w skali kraju!
Radny Adam Łukawski: Czy juŜ jest podjęta decyzja w sprawie ustanowienia strefy?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: wstępna decyzja Ministra jest, projekt musi trafić na
posiedzenie Rady Ministrów. Będzie to początek dobrej oferty Połańca w kierunku
inwestowania. Nasze tereny dostają róŜne wyróŜnienia za lokalizację za,
przygotowanie. Ustanowienie strefy to ulgi dla inwestorów. Wkrótce będziemy mogli
wybrać pierwszego inwestora. Wszystko idzie w dobrym kierunku.
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący: Ŝeby coś było musi być promocja. To jest
najlepsza promocja i najtańsza. To jest wspaniała sprawa. Poczekajmy spokojnie.
Nagrody i wyróŜnienia będą się opłacać.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: dziś nam trudno rozmawiać o tym, bo jesteśmy
związani z inwestorami pewną tajemnicą. Zabiegamy o uruchomienie nauczania
budownictwa i odnawialnych źródeł energii w szkole średniej.
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący: największą bolączką jest brak pracy w
Połańcu. Są tu powaŜne oferty- były tez oferty na magazyny i składy, ale zostały
odrzucone.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: pierwszy zakład w strefie B na wiosnę rusza z
budową. Jest wybrany wykonawca. Zakład zatrudni docelowo więcej osób niŜ
deklarował.
Pan Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał: moŜemy się
cieszyć ze jest weryfikacja tych inwestorów, bo magazyny juŜ mamy. Nam są
potrzebne miejsca pracy!
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: celem jest to, Ŝeby na takim terenie nie powstawały
magazyny i sklepy. Bo szkoda naszych nakładów. Dzisiaj największym błędem byłaby
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zgoda na lokalizację takich zakładów na tym terenie. My musimy patrzeć na to pod
kątem ilości miejsc pracy. To są cenne obszary.
Pan Zbigniew Porębski, radny Rady Miejskiej zapytał: coś więcej o spotkaniu w
Urzędzie Pracy?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: został przyjęty algorytm: na 1000 mieszkańców 1
osoba zatrudniona na 6 miesięcy. Ilość to ponad 500 osób, My wysłaliśmy wnioski do
Urzędu Pracy bez koniczności docelowego zatrudniania. Wnioskujemy teŜ o staŜe.
Liczymy na duŜy projekt na 150 osób. Mamy zamiar wydłuŜyć okresy zatrudnienia.
Informacja Zastępcy Burmistrza Jarosława Kądziela o realizacji inwestycji w okresie
międzysesyjnym:
Trwają prace na zadaniu pn.: "przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaŜy
przy ul. Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i
linii kablowej oświetleniowej" termin: 30 kwietnia 2014r. wykonawca: ZPUH
"STABIL" Połaniec H. Bednarski - wartość: 561 tys. PLN.
Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej zadnia pn.
"przebudowa muszli koncertowej w Połańcu" termin: 28 luty 2014r. wykonawca:
Pracownia Projektowa Arch.-Bud. Marii i Andrzeja Głowackich, Kielce wartość: 24
tys PLN.
Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę 2
odcinków linii kablowych SN-15 kV oraz budowy odcinka oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta i Gminy Połaniec termin: 1 luty 2014r. wykonawca: PW INSBUD M.
Sznajder OŜarów wartość: 15 tys. PLN.
Trwają prace na zadaniu "Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuŜ
istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C”. Termin wykonania: 6 luty 2014r.
wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PRIMA-BUD"
Andrzej Sobczyk z Sandomierza wartość: 247 tys. PLN.
Trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Winnica. Termin wykonania 30 maja 2014 wykonawca: AGRO-BAZA
OtałęŜ wartość: 968 tys. PLN.
Trwają prace projektowe na opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych
i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na: ul.
Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu oraz opracowanie projektu budowlanego
na budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie oraz zakończono
opracowanie zgłoszeń na przebudowę dróg na terenie Połańca i gminy wraz z
przebudową sieci w nich występujących do programu "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 roku "(Schetynówka) w ciągu 4 miesięcy od
dnia podpisania umowy wykonawca: Artur Anioł Matiaszów, 4 wartość: 40 tys. PLN.
Trwa realizacja zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec, wykonawca: "Konsorcjum
PISiP Insmont E Bąk, ZIE W. Kopeć" wartość:1 939 tys. PLN.
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Trwają prace projektowe na zadaniu pn. Opracowanie projektów budowlanych
na budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec:
- wykonawca: "Mieczysław Sznajder, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „INSBUD”,
OŜarów wartość: 23 500 PLN
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie projektu
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu do 28 lutego 2014r., wykonawca: Szymon
Siedlecki z Tarnowa wartość: 26 tys. PLN.
Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta, tzw
Schetynówki. Termin otwarcia ofert 6 luty 2014r.
Ogłoszono przetarg na samochód.
Pan Zdzisław Kwiatkowski: słupy oświetleniowe między garaŜami. Czy będą
wymienione?
Pan Jarosław Kądziela: w zakresie były tylko dwa słupy i one zostały wymienione.
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący: są jeszcze takie miejsca niedoświetlone.
ChociaŜby połączenie ulicy Madalińskiego z Mielecką.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: tam gdzie jest zasadne będziemy oświetlać.
Pan Adam Łańka: Podobnie oświetlenia ulicy Mieleckiej przy granicy z Winnicą.
Pan Adma Łukawski: dla Ruszczy jest zrobiona mapa miejsc nieoświetlonych.
Pan Krzysztof Woźniak: niedoświetlona jest szkoła i Gimnazjum.
Informacja o pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym:
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 29
stycznia na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych i
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji, ponadto
rozpatrzyła dwa podania tzw. gruntowe.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, 27
stycznia na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu i
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji i
zaopiniowała dwa podania o przydział mieszkań. Przyjęliśmy plan pracy Komisji na
rok 2014.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu
27stycznia na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych i
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przyjęliśmy
plan pracy Komisji na rok 2014.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 29
stycznia, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Rozpatrzyła
dwa podania tzw. gruntowe. Przyjęliśmy plan pracy Komisji na rok 2014..
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, Ŝe w
okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 17 stycznia,
rozpatrzyła skargę będąca w porządku dzisiejszych obrad. Przyjęliśmy plan pracy
Komisji na rok 2014. Został przyjęty protokół nr 38.
Adam Łukawski: czy coś zmieniło się w temacie przesiedlenia pana, który
zamieszkuje w lokalu przy szkole w Zrębinie?
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący: zajmiemy się tym w punkcie: dyskusja.
Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2014 rok.
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący: poniewaŜ plany pracy Komisji są znane
państwu radnym proszę o ich zatwierdzenie:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - plan pracy komisji na rok 2014.
Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie:
za uchwaleniem planu – 13 osób (jednogłośnie)
(plan został przyjęty)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - plan pracy komisji na rok 2014.
Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie:
za uchwaleniem planu – 13 osób (jednogłośnie)
(plan został przyjęty)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - plan pracy komisji na rok 2014.
Następnie Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie:
za uchwaleniem planu – 13 osób (jednogłośnie)
(plan został przyjęty)
Komisja BudŜetu i Spraw Gospodarczych - plan pracy komisji na rok 2014.
Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie:
za uchwaleniem planu – 13 osób (jednogłośnie)
(plan został przyjęty)
Komisji Rewizyjnej - plan pracy komisji na rok 2014.
Następnie Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie:
za uchwaleniem planu – 13 osób (jednogłośnie)
(plan został przyjęty)
Ad. 6. Interpelacje radnych.
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Pani Jolanta Pargieła: poprawić nawierzchnię na przejeździe kolejowym do
Turska. NaleŜy porozmawiać z administratorem tego przejazdu.
Druga sprawa: koleŜanka zgłosiła się na pogotowie z zakaŜeniem, ale pogotowie nie
dysponowało odpowiednią szczepionką - czy to jest moŜliwe?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: zapytamy dyrektora Tombarkiewicza czy takie
zachowanie jest zgodne z prawem.
Pan Adam Łukawski: zgłosiła się osoba na pogotowie i nie moŜna było zweryfikować
uprawnień tej osoby jako ubezpieczonej.
Pani Krystyna Łańka: osoba na wszelki wypadek powinna mieć przy sobie dokumenty
poświadczające te uprawnienia.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: jest problem z lekarzami na dyŜur.
Pan Adam Łukawski: czy w ambulatorium jest moŜliwość weryfikacji
uprawnień?
Pani Krystyna Łańka: pacjent winien sporządzić oświadczenie.
Pan Wojciech Woszczek: naleŜy zrobić chodnik i próg, utwardzić parking na
ulicy Widokowej. Ponadto wykonać oświetlenie na ulicy Podskale barierkę ochronną.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: radna Małgorzata Dalmata Konwicki to zgłaszała.
Jest to ujęte do realizacji w ramach realizacji tzw. Schetynówek. Ogłosiliśmy przetarg
i to zadanie przewiduje ulicę Widokową. Jeśli chodzi o ulice Podskale to będziemy się
temu przyglądać. Lokalizacja barier jest uzaleŜniona od istniejącego zjazdu. Będziemy
się temu przyglądać.
Pan Andrzej Wawrzyniec: czy ankieterzy zakończyli badania odnośnie domu
spokojnej starości i drugie: co dzieje się na budowie mostu?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: I etap został zakończony. Będziemy mieli
spotkanie. Dr Ludomir Duda zajmuje się stroną merytoryczną. Przedstawi mozliwą
ścieŜkę finansowania. Zorganizujemy pewnie spotkanie z osobami zainteresowanymi.
ZaleŜy nam aby zrobić obiekt jak najlepszy.
Budowa mostu została przyśpieszona o jeden miesiąc w stosunku do harmonogramu.
Pan Krzysztof Woźniak: w tym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę
Uniwersału Połanieckiego.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: chcemy aby okres uroczystości wydłuŜyć.
8. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady Rady
Miejskiej.
Protokołował;
Mieczysław Machulak
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