Protokół nr 1/2014
z posiedzenia połączonych Komisji Spraw Społecznych,
Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 grudnia 2014 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krystian Bielecki – Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1605.
Liczba radnych – 13 osób.
Listy osób uczestniczących w posiedzeniu stanowią załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Porządek posiedzenia przedstawił przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu na rok 2015.
2. Sprawy bieżące:
przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego
Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie;
2) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2014-2017
z perspektywą na lata2018-2021;
3) w sprawie uzgodnienia rodzaju i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych,
które mogą być przeprowadzone na potrzeby ochrony pomnika przyrody;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2014 roku;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2014-2020;
10) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;
11) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020;
12) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Ad.1. Projekt budżetu Gminy na rok 2015.
Budżet Gminy Sulęcin na 2015 rok zawiera: projekt uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2015, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata
2015-2020, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Sulęcina, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz Naczelnicy
poszczególnych wydziałów szczegółowo odpowiadali na większość pytań
zadawanych przez radnych podczas omawiania budżetu na rok 2015.
Pytania, na które nie udzielono odpowiedzi – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie:
Radny Adam Miglujewicz zadał następujące pytania:
1. Rozumiem, że jest plan melioracji – gdzie to będzie robione, jakie odcinki, jakiej
długości, w których miejscowościach?
Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę na dysproporcje w kosztach melioracji
(w 2013 r. na meliorację 2,5 km rowów przeznaczono 24 000 zł a na 800 m 17 900 zł).
Naczelnik Wydziału GKM – Robert Komorowski powiedział, że przygotuje
zestawienie: jakie rowy były robione, o jakich długościach i jaki był zakres prac.
Radny Adam Miglujewicz poprosił o rozpisanie poszczególnych pozycji na konkretne
zadania:
1) Turystyka - wynagrodzenia bezosobowe (12 000);
2) Administracja publiczna - wynagrodzenia bezosobowe (60 000);
3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - wynagrodzenia bezosobowe (2 250);
4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – różne wydatki na rzecz
osób fizycznych (40 000);
5) Oświata i wychowanie - wynagrodzenia bezosobowe (23 000);
6) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia bezosobowe
(7 000);
7) Przedszkola - wynagrodzenia bezosobowe (10 000);
8) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe (42 900);
9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia bezosobowe
(7 000);
10) Gospodarka Komunalne i ochrona środowiska (10 000);
11) Kultura fizyczna – wynagrodzenia bezosobowe (32 600).
Radny Adam Miglujewicz poprosił, aby na sesję przygotować informację o wysokości
składki na Zrzeszenie Gmin.
Radna Magda Podburaczyńska zwróciła uwagę na to, że w miejscowości Ostrów jest
mało koszy na śmieci. Radna zaznaczyła, że kosze znajdują się jedynie przy wiacie
i przy sklepie.
Po omówieniu projektu budżetu Stałe Komisje Rady Miejskiej wydały opinie
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie o projekcie uchwały
budżetowej na rok 2015 stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Opinia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sulęcinie o projekcie uchwały
budżetowej na rok 2015 stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie o projekcie
uchwały budżetowej na rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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Ad.2. Sprawy bieżące – przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego
Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie;
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie stanowi załącznik
nr 7 do nin. protokołu.
(17:05 - posiedzenie Komisji opuścili radna Magda Podburaczyńska i radny
Kazimierz Gryz – aktualna liczba radnych 11)
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że przedstawi kandydata na sesji.
W związku z tym, że nie został przedstawiony kandydat na dodatkowego
przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
powyższy projekt uchwały nie został zaopiniowany.
2) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2014-2017
z perspektywą na lata 2018-2021;
Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Radny Adam Miglujewicz zwrócił uwagę na zapis dotyczący energii słonecznej
(str. 42 prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska),
z którego wynika, że Gmina Sulęcin przystąpiła do opracowania zmiany Studium
i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miechowa
i Sulęcina z przeznaczeniem pod instalację baterii fotowoltaicznych. Radny zwrócił
się z pytaniem do Pani Ewy Gocal – Naczelnika Wydziału IZiG:
1. Czy to prawda?
Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal odpowiedziała, że nie jest to prawdą.
Na 11 radnych – 5 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”.
3) w sprawie uzgodnienia rodzaju i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwacyjnych, które mogą być przeprowadzone na potrzeby ochrony
pomnika przyrody;
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia rodzaju i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwacyjnych, które mogą być przeprowadzone na potrzeby ochrony pomnika
przyrody stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
4) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
płatniczej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze w 2014 roku;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze w 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 8 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej;
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Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 4 głosy „za”, 7 głosów „wstrzymujących się”.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 5 głosów „za” 1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 6 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”.
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 stanowi
załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 5 głosów „za” 1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”.
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2014-2020;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 5 głosów „za” 6 głosów „wstrzymujących się”.
10) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 stanowi załącznik nr 2
do nin. protokołu.
Skarbnik Gminy – Jarosław Szymański zgłosił autopoprawkę:
1. §1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „dochody majątkowe w kwocie 7.908.138 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
5.098.138 zł, określone w załączniku nr 1 do uchwały”.
2. §5 b) otrzymuje brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.647.006 zł”.
Kwota różnicy w wysokości 773.769 będzie uwidoczniona w wolnych środkach
W załączniku nr 3 przychody ogółem zostają bez zmian (2.420.775), kwota
w pozycji „kredyty” ulega zmniejszeniu do 1.647.006 zł a wolne środki wynoszą
773.769 zł.
Wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej w Sulęcinie zaopiniowały projekt uchwały
budżetowej na rok 2015 pozytywnie. Po sformułowaniu pisemnej opinii (zał. nr 4,5,6)
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każda z komisji poddała ją pod głosowanie. Wynik głosowania przedstawiał się
następująco:
1. Komisja Rewizyjna
Na 4 radnych – 4 głosy „za”.
2. Komisja Spraw Społecznych
Na 8 radnych – 8 głosów „za”.
3. Komisja Budżetu i Gospodarki
Na 9 radnych – 9 głosów „za”.
11) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20152020;
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2015-2020 stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 5 głosów „za” 6 głosów „wstrzymujących się”.
12) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego stanowi załącznik
nr 8 do nin. protokołu.
Na 11 radnych – 7 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące się”.
Ad.3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych
w związku z rozpoczęciem kadencji.
Radna Agnieszka Lipska zadała następujące pytania:
1. Do kogo należy teren przed i za blokiem przy ul. Kościuszki 29?
Radna podkreśliła, że na tym terenie nikt nie sprząta i jest tam nieporządek.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że jest to teren gminy.
Były prowadzone rozmowy i nadal będą z zarządcą bloku żeby ten teren był użyczony
zarządcy. Naczelnik powiedział, że podstawowy porządek, który tam należy zrobić
będzie zrobiony a sprawę docelowo będzie trzeba rozwiązać z zarządcą.
2. Jak można się przyczynić do tego żeby powstał w Sulęcinie oddział chirurgii dziecięcej?
Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart powiedział, że są dwie możliwości: pierwsza
to taka, że Sejm zmieni obostrzenia i tak jak kiedyś było chirurdzy, których mamy
w szpitalu będą mogli obsługiwać w podstawowym zakresie również dzieci
lub Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktuje usługi chirurgii dziecięcej, przy czym
potrzebnych jest dwóch specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej (co jest raczej
niemożliwe).
Radna Ewa Szczepańska zadała pytanie:
1. Czy jest możliwość stworzenia przystanku (siedziska)przy ul. Okopowej dla dzieci
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego czekających na autobus? Radna
dodała, że są to dzieci niepełnosprawne, dla których problemem jest nawet dojście
do przystanku.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart:
Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie.
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Radny Adam Miglujewicz zadał następujące pytania:
1. Czy poprzedni Burmistrz Pan Michał Deptuch dostał ekwiwalent za niewykorzystany
urlop (proszę o podanie kwoty) i czy otrzymał jakiekolwiek odprawy – jeśli tak to jakie
kwoty i czego te odprawy dotyczyły?
2. Jakie umowy o dzieło w 2013 roku zostały zawarte przez Gminę Sulęcin, kto otrzymał
(bez adresów), za co, na jaką kwotę? (dotyczy zadań własnych gminy)
Radny Adam Miglujewicz zwrócił uwagę na nieaktualne informacje na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego (Bip) dotyczące ZWiK oraz ZGM.
Radny Adam Miglujewicz zadał kolejne pytanie:
3. Czy znalazł się odbiorca odpadów ściekowych, jaka jest sytuacja w tym względzie?
Radny dodał, że Zakład Wodociągów zapłacił kiedyś karę za składowanie tych odpadów
i ich niezagospodarowanie.
Radna Hryniewiecka- Cichoń zadała pytanie:
1. Do kogo należy teren po prawej stronie, jak się wjeżdża na Osiedle Słoneczne zaraz
za gazem (ta górka)?
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal:
Do Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że w uchwale z 2008 roku dotyczącej diet
są niezrozumiałe zapisy różnicujące radnych i prawdopodobnie niezgodne z prawem (np.
dotyczące ryczałtu za dojazdy).
Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę na to, że kiedyś, gdy zamykano szkoły zapewniano,
że nie będzie problemów z dowozami dzieci. Radny podkreślił, że dzieci z terenów wsi nie są
dowożone na zajęcia dodatkowe. Radny podał przykład swojej córki, którą musi dowozić
na zajęcia własnym transportem.
Naczelnik Wydziału OKS – Ryszard Nowicki powiedział, że gmina daje pieniądze na zajęcia
pozalekcyjne dla wszystkich uczniów danej szkoły. Z informacji dyrektorów wynika,
że robili oni rozeznanie wśród młodzieży w kwestiach dowożenia na zajęcia pozalekcyjne
i okazało się, że nie ma zainteresowania. Naczelnik dodał, że poleci Dyrektorom żeby zebrali
informację o chęci dojeżdżania na zajęcia pozaszkolne do szkół.
Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie zakończyło się o godz. 18:45
Na tym protokół zakończono.
Protokolant

Przewodniczący Posiedzenia

Podinspektor
Katarzyna Januszko

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Sulęcinie

Krystian Bielecki

6

