Protokół nr 1/2018
z posiedzenia połączonych Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki
oraz Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
w dniu 24 stycznia 2018 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krystian Bielecki – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:15
Liczba radnych – 10 osób.
Przewodniczący posiedzenia przywitał radnych Rady Miejskiej, kadrę kierowniczą Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie oraz zaproszonych gości.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodniczący posiedzenia przypomniała, że radni otrzymali porządek obrad wraz
z zaproszeniem. Burmistrz złożył jednak dodatkowe projekty uchwał:
1) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie ;
2) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021;
3) w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca
na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E Plater (od ronda UE do ronda M.
Włodarczaka)”;
4) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin;
5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
W związku z powyższym Przewodniczący posiedzenia zaproponował następujący porządek
obrad:
1. Przedstawienie projektów uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
1) w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych;
2) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie;
3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021;
4) w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody;
5) w sprawie uzgodnienia prac wykonanych na potrzeby ochrony pomników przyrody;
6) w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie;
7) w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia
planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok.
8) w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca
na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E Plater (od ronda UE do ronda M.
Włodarczaka)”;
9) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin;
10) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Sulęcin.
2. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Rozszerzenie porządku obrad o 5 dodatkowych projektów uchwał wzbudziło wiele
kontrowersji.
Radny Piotr Jacykowski podkreślił, że rozumie sytuację, kiedy coś się dzieje
i jakaś dodatkowa uchwała musi być pilnie podjęta, ale nie rozumie dlaczego wprowadza się
nagle 5 uchwał, które nie są bardzo pilne. Radny złożył wniosek formalny, aby wykreślić
uchwałę nr 2 i 3.
Radny Adam Miglujewicz również odniósł się negatywnie do wprowadzania uchwał
w ostatniej chwili.
Burmistrz Sulęcina podkreślił, że nie występuje do Rady w ostatniej chwili z wnioskiem
o rozszerzenie porządku obrad sesji tylko chce przedstawić i omówić projekty uchwał
podczas posiedzenia połączonych Komisji. Burmistrz dodał, że do sesji jest jeszcze czas,
aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości, co do uchwał.
W odpowiedzi na pytanie Pana Adama Miglujewicza dotyczącego terminów dostarczania
radnym materiałów Sekretarz Gminy Mirosława Maszońska zacytowała art. 20 ust. 5 ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi, że „na wniosek wójta przewodniczący rady gminy
jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały,
jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady”.
Radny Adam Miglujewicz podkreślił, że w statucie jest zapis dotyczący terminów
powiadamiania o sesji komisji oraz tego, że radnych powiadamia się łącznie z dostarczeniem
materiałów.
Burmistrz Sulęcina podkreślił, że zgodnie z tym co przytoczyła Pani Sekretarz
Przewodniczący Rady ma ustawowy obowiązek wprowadzić projekt uchwały, jeżeli
burmistrz złoży go w terminie (7 dni przed sesją).
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że gdyby tak było, to nie byłoby takich sytuacji,
ze Rada głosuje przyjęcie porządku obrad.
Burmistrz Sulęcina wyjaśnił, że głosowanie dotyczy sytuacji kiedy projekty składane są do
Rady bez zachowania 7 dniowego terminu np. w dniu sesji. W takim przypadku
Przewodniczący nie ma obowiązku wprowadzenia takiego projektu do porządku dlatego Rada
musi wyrazić zgodę poprzez głosowanie.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy sprawy, których dotyczą dodatkowe projekty są
bardzo istotne dla pracy Rady i Urzędu?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że jeżeli chodzi o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej,
to nie są ustalone żadne terminy, dlatego uchwała może być podjęta w takim terminie jak
zadecyduje o tym Rada.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. Wiesław Zbiorczyk
powiedział, że od 1 stycznia działa nowy organ regulacyjny Wody Polskie, który będzie
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zatwierdzał taryfy. Była też nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu w wodę oraz weszło nowe
prawo wodne. Jednym z elementów niezbędnych do złożenia wniosku taryfowego, który
będzie składany 2 marca jest zatwierdzony plan rozwoju i modernizacji.
Przewodniczący posiedzenia poddał wniosek radnego Piotra Jacykowskiego o wyłącznie
z porządku obrad uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie
pod głosowanie – wniosek nie został przyjęty, przy 5 głosach „za”, 6 głosach „przeciw”
oraz 2 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021– wniosek nie został
przyjęty, przy 1 głosie „za”, 8 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie Przewodniczący Rady poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie:
Radni przyjęli porządek obrad, przy 12 głosach „za”.
Przystąpiono do obrad zgodnie z powyższym porządkiem.
15:20 – na salę obrad przybyła radna Magda Podburaczyńska (aktualny stan radnych 12)
Ad.1

Przedstawienie projektów uchwał.

1) w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych;
Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański poinformował
o wycofaniu przez Burmistrza Sulęcina poprzednich projektów uchwał dotyczących
wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych. Przewodniczący odczytał pisma w tej
sprawie.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że wycofał złożone przez siebie
projekty uchwał, aby nie komplikować procedury. Burmistrz nadmienił,
że pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, że po sprawdzeniu podpisów popierających
projekt uchwały stwierdzono, że poprawnie złożonych podpisów jest 308.
Radna Magda Podburaczyńska przypomniała, że radni ustalili iż nie będą
debatować nad sprawą pomnika dopóki nie dogadają się przedstawiciele dwóch
stowarzyszeń. Radna zapytała, czy panowie się tutaj dogadali?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że ostatnio procedowany projekt, był to projekt
uzgodniony pomiędzy dwoma komitetami – pomiędzy Panem Sykułą i Panem
Fabianowiczem. Radni postanowili nie głosować nad tym projektem z uwagi na to,
że nie wiedzą ilu mieszkańców jest za tym, aby ten pomnik powstał.
Przewodniczący Rady zacytował fragment protokołu , z którego wynika, że radni
wycofali projekt uchwały, oczekując uzupełnienia informacji dotyczącej działalności
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Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy Sulęcin oraz przedstawienia podpisów
poparcia budowy pomnika.
Wnioskodawca Pan Łukasz Łyczkowski powiedział, że reprezentuje Stowarzyszenie
Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Sulęcinie,
którego jest sekretarzem. Pan Łyczkowski podkreślił, że zebrano 321 podpisów
popierających budowę pomnika oraz (ma nadzieje) wystarczający budżet
w wysokości ponad 40 tys. zł. i nie do końca rozumie z kim miałby się dogadywać.
W swej wypowiedzi Pan Łyczkowski nadmienił, że powstał drugi komitet osoby,
która została usunięta ze stowarzyszenia, które reprezentuje. Osoba ta zdaniem
wnioskodawcy torpedowała działania Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość
u Wojewody dlatego stowarzyszenie liczyło tylko na siebie.
Jeżeli chodzi o usytuowanie pomnika, Pan Łyczkowski podkreślił, że decyzja w tej
sprawie będzie należała do Rady.
Pan Łyczkowski dodał również, ze stowarzyszenie, które reprezentuje nie szukało
na siłę jakiś sytuacji, które wskrzeszałyby Żołnierzy Wyklętych z tych ziem. Projekt
napisu na pomnik jest to ogólny tekst upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.
Radna Anna Wyczachowska powiedziała, że rozumie pytanie radnej
Podburaczyńskiej, gdyż jeszcze do wczoraj radni mieli informację o tym, że są dwa
stowarzyszenia i dwa projekty pomnika. Radna przypomniała, że kiedy pierwszy raz
została podjęta dyskusja nad pomnikiem sama występowała z prośba o to, aby osoby,
które występowały o budowę pomnika dogadały się. Pani Wyczachowska
podkreśliła, że radnym ciężko jest podjąć decyzję, jeżeli w tak małej miejscowości
jaką jest Sulęcin są dwa stowarzyszenia i dwie inicjatywy powstania pomnika.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że z punktu widzenia tego, co jest procedowane jest
jedno stowarzyszenie i jedna uchwała. Burmistrz przypomniał, że wycofał poprzednie
projekty uchwał, które mówiły o dwóch stowarzyszeniach. Burmistrz podkreślił,
że dzisiejsza dyskusja dotyczy obywatelskiego projektu uchwały.
Pan Łukasz Łyczkowski powiedział, że nie może reprezentować dwóch
stowarzyszeń, gdyż należy do jednego stowarzyszenia. Pan Łyczkowski dodał,
że próbowano dogadać się z drugim stowarzyszeniem, co do projektu pomnika.
Stowarzyszenie, które reprezentuje było za skromnym pomnikiem, którego gabaryty
nie przytłoczyłyby architektonicznie skarpy.
Radna Anna Wyczachowska powiedziała, że skoro są dwa stowarzyszenia to nie
wiadomo, czy nie będzie następnych projektów uchwał w tej sprawie.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że inicjatywa uchwałodawcza dla obywateli wynika
ze Statutu Gminy Sulęcin i takich projektów może być nawet 1000.
Radny Jan Szymczyszyn powiedział, że są cztery lokalizacje: Kilińskiego tam gdzie
był kiosk, Kilińskiego bliżej centrum, koło Domu Joannitów oraz z tego co się
dowiedział w dniu wczorajszym przy krzyżu. Radny dodał, że rozmawiał z Panem
Sykułą, który mówił, że mieszkańcy tzw. „L-ki” nie za bardzo są za tym, aby powstał
tam pomnik. Radny podkreślił, że sprawa ciągnie się już za długo.
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Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń powiedziała, że odbiera to tak, że to co było
wcześniej jest już zamknięte a radni procedują projekt obywatela, który zebrał
podpisy wymagane statutem. Radna podkreśliła, że nie widzi potrzeby,
aby dyskutować o tym, czy się dogadali bo to jest na tą chwilę bezprzedmiotowe.
Głos w dyskusji zabrał również radny Kazimierz Gryz, który poruszył kwestię
lokalizacji pomnika. Radny podkreślił, że jego zdaniem proponowana lokalizacja nie
jest zbyt trafna, gdyż jest to centrum miasta i może to powodować wiele konfliktów.
Zdaniem radnego lepszą lokalizacją jest np. teren przy Domu Joannitów.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że należałoby się zastanowić w ogóle
chcielibyśmy taki pomnik mieć. Radny nadmienił, iż słyszał że na Kilińskiego
i Żeromskiego ludzie nie chcieli nawet słyszeć o pomniku. Radny podkreślił, że
należałoby przeprowadzić konsultacje w tej sprawie.
Radny powiedział również, że poczuł się postawiony pod ścianą kiedy przeczytał
wpis, który zamieścił Pan Fabianowicz na facebooku w dniu sesji podczas której
projekt uchwały dotyczący pomnika został wycofany. Wpis dotyczył tego, że zostaną
zebrane podpisy i radni będą zobowiązani głosować. Radny podkreślił, że oczekuje
od wnioskodawcy, że przedstawi całą historię – czarno na białym: kto tu działał, kto
zginął, kto został zesłany na Sybir itd. Radny zapytał, czy wnioskodawca był
w IPN-ie, jaie pozycje przestudiował i co na ten temat wie?
Radny Adam Miglujewicz złożył wniosek:
1. Zagłosujmy, czy Rada Miejska jest za postawieniem na terenie Sulęcina Pomnika
Żołnierzy Wyklętych.
Pan Łukasz Łyczkowski powiedział, że nie chciałby przekonywać radnych i mówić
kim byli Żołnierze Wyklęci, ale jeśli tak trzeba to oczywiście to zrobi. Odnosząc się
do tego, czy były robione badania historyczne Pan Łyczkowski powiedział, że na
naszych ziemiach trudno jest zweryfikować, czy mieliśmy Żołnierzy Wyklętych.
Z uwagi na kontrowersje dotyczące rodziny z Żubrowa postanowiono nadać
pomnikowi treść uniwersalną. Jeżeli chodzi o lokalizację Pan Łyczkowski
powiedział, że będą wsłuchiwać się w głos radnych.
Radna Ewa Szczepańska powiedziała, że nie było Żołnierzy Wyklętych z terenu
Sulęcina tylko wszyscy byli przyjezdni. Radna podkreśliła, że stawianie kolejnego
pomnika w Sulęcinie to przesada i zasugerowała żeby to była tablica pamiątkowa,
która mogłaby powstać przy istniejącym już pomniku, który znajduje się w parku.
Radny Jan Szymczyszyn zasugerował, aby przy okazji jesiennych wyborów
przeprowadzić referendum w sprawie pomnika.
Sekretarz Gminy Pani Mirosława Maszońska powiedziała, że nie ma takiej
możliwości.
Radny Ryszard Staniszewski powiedział, że jego zdaniem społeczeństwo się już
wypowiedziało poprzez 300 podpisów pod projektem uchwały. Radny zaproponował,
aby wykreślić pkt o lokalizacji.
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Rady Piotr Jacykowski powiedział, że jego zdaniem uchwała powinna być
intencyjna. Radny dodał, że najlepsza lokalizacja byłaby koło domu joannitów.
Radny Jeremi Borowiec powiedział, że uważa iż pomnik Żołnierzy Wyklętych
powinien powstać. Radny nadmienił, że razi go pomnik, który udziela wiecznej
chwały Żołnierzom Armii Radzieckiej.
Radny Zbigniew Dauksza powiedział, że 300 podpisów jest tylko po to, aby można
było wystąpić z wnioskiem na komisje czy na sesję. Radny podkreślił, że ma
wątpliwości co do tego, czy społeczeństwo się zgadza, dlatego przychyla się
do wniosku radnego Adama Miglujewicza o przeprowadzenie konsultacji.
Pan Łukasz Łyczkowski powiedział, że jest to kolejne spotkanie z Radą w którym
spełnione zostały wszystkie wymogi formalne, budżet jest wystarczający, podpisy
zostały złożone, konsultacje z IPN historyczne itd. Pan Łyczkowski podkreślił, że nie
wie w jaki sposób ma jeszcze argumentować zasadność powstania Pomnika Żołnierzy
Wyklętych.
Radny Adam Miglujewicz zwrócił się do wnioskodawcy, aby nie dziwił się,
że Rada jest podzielona. Radny w swej wypowiedzi podał przykłady osób, których
„bohaterstwo” jest kontrowersyjne.
Radny Piotr Jacykowski powiedział, że nie widzi żeby ktoś z radnych był przeciw.
Zdaniem Pana Jacykowskiego, radni chcą świadomie podnieść rękę w głosowaniu.
Przewodniczący Rady podkreślił, że do Rady nie wpłynął żaden projekt finansowy
a zapis dotyczący finansowania jest jedynie deklaracją. Przewodniczący podkreślił
również, że projekt uchwały w takiej formie jakiej jest ceduje na miasto budowę tego
pomnika. Przewodniczący Rady zacytował fragment książki księdza J. Tisznera,
podkreślając, że wśród niezłomnych były osoby, które negatywnie zapisały
się w historii np. „Kuraś” („Ogień”).
Pan Łukasz Łyczkowski, jako sekretarz stowarzyszenia zapewnił, że budżet
w wysokości około 40 tys. będzie w całości spożytkowany na budowę pomnika.
Burmistrz powiedział, że radni reprezentują mieszkańców i że pełnienie mandatu
jest to wzięcie odpowiedzialności za decyzje przed społeczeństwem.
Radny Zbigniew Dauksza powiedział, że chciałby wiedzieć, czy społeczeństwo
Sulęcińskie będzie chociażby w połowie akceptowało to, że rada postanowiła ten
pomnik postawić. Radny podkreślił, że ludzie mają różny stosunek do Niezłomnych i
że poddałby ten projekt pod konsultacje i wtedy by wiedział, czy suweren chce tego
pomnika czy nie.
Radny Adam Miglujewicz złożył wniosek, żeby na dzień dzisiejszy zaopiniować
negatywnie ten projekt uchwały i wnieść o przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Gminy Sulęcin w tej sprawie i zobowiązać Przewodniczącego Rady
do przygotowania stosownego projektu uchwały.
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W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika
Żołnierzy Wyklętych, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian
Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 3 głosach „za”, 7 głosach
„przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”.
Przerwa w obradach od 16:35 do 16:45
2) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie;
Sekretarz Gminy Pani Mirosława Maszońska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie, która stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że z tego co kojarzy albo przy radzie
seniorów albo przy radzie młodzieżowej jest potrzebny wniosek do burmistrza.
Sekretarz Gminy Pani Mirosława Maszońska powiedziała, że młodzież zwróciła
się do Burmistrza Sulęcina. Wniosek nie musi być na piśmie.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy Burmistrz potwierdza, że wniosek był i która
organizacja się do niego zwróciła?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że głównie był to Samorząd Uczniowski I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
Radna Anna Wyczachowska zwróciła uwagę na to, że kiedyś była powołana
już Młodzieżowa Rada Miejska w Sulęcinie działająca przy Ośrodku Kultury.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Sulęcinie, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 13 głosach „za”.
17:00 - salę obrad opuścił radny Piotr Jacykowski
3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021;
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. w Sulęcinie Wiesław
Zbiorczyk powiedział, że Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021 jest niezbędny
do złożenia wniosku taryfowego. Pan Zbiorczyk podkreślił, że tak naprawdę jeszcze
nikt nie wie jak będzie wyglądało złożenie wniosku. Plan ma kształt określony
7

ustawą. Projekt planu zawiera elementy konieczne jak również element dodatkowy
„informacje wstępne”. Prezes szczegółowo omówił informacje zawarte
w przedstawionym planie oraz odpowiadał na pytania zadane głównie przez radnego
Adama Miglujewicza.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski zgłosił autopoprawkę polegającą
na wpisaniu w podstawie prawnej aktualnego oznaczenia dziennika ustaw tj. (Dz. U z
2017 r., poz. 1875 ze zm.)
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”
będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na
lata 2018 – 2021, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian
Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 12 głosach „za”.
Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby w tym miejscu omówić pkt 9.
Radni nie wyrazili sprzeciwu.
9) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Sulęcin;
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Sulęcin, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Podczas dyskusji nad projektem uchwały Radny Adam Miglujewicz zaproponował
następującą poprawkę:
W §4 pkt 2 lit. b dopisać „oraz stałej komisji Rady Miejskiej.
Radni pozytywnie zaopiniowali poprawkę przy 11 głosach „za”
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak zaproponowała, aby zapis
dotyczący stałej komisji Rady Miejskiej został zapisany jako odrębna litera.
Radni pozytywnie zaopiniowali poprawkę przy 12 głosach „za”
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin, Przewodniczący
posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod
głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 12 głosach „za”.
4) w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody;
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody, który stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie zniesienia ochrony drzew
będących pomnikami przyrody, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 13 głosach „za”.
5) w sprawie uzgodnienia prac wykonanych na potrzeby ochrony pomników
przyrody;
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie uzgodnienia prac wykonanych na potrzeby ochrony pomników przyrody,
który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac
wykonanych na potrzeby ochrony pomników przyrody, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 13 głosach „za”.
6) w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie;
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak przedstawiła projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie, który stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
Proponowana nazwa nowej ulicy to: „ulica Widokowa”.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo
powstałej ulicy w Sulęcinie, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 13 głosach „za”.
7) w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia
planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu.
Radna Anna Wyczachowska zwróciła uwagę na to, że w Gminie Sulęcin nie ma
żłobków i zasugerowała, aby wykreślić żłobki z planu pracy Komisji Edukacji, Spraw
Społecznych i Środowiska.
Radni zwrócili uwagę na błędnie wpisane daty w planie pracy Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że brakuje mu w planach pracy posiedzeń w
miesiącach listopad i grudzień. Burmistrz podkreślił, że obowiązuje ciągłość władzy.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady
Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na
2018 rok, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki
poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 13 głosach „za”.
9

17:15 salę obrad opuścili radna Anna Wyczachowska oraz radny Ryszard Staniszewski.
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca
na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E Plater (od ronda UE do ronda M.
Włodarczaka)”;
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację
zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie
dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)”,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza Sulęcina podkreśliła, że Rada podjęła w grudniu uchwałę
o identycznej treści. Regionalna Izba Obrachunkowa potraktowała jednak tą uchwałę
jako uchwałę intencyjną z uwagi na to, że uchwała budżetowa na 2018 r. weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E
Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)”, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 10 głosach „za” oraz 1 głosie
„wstrzymującym się”.
10) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r.
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki przedstawił projekt uchwały w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin, który
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
17:50 na salę obrad przybył radny Piotr Jacykowski – aktualny stan radnych 11.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 11 głosach „za”.
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Ad.2

Wolne wnioski, zapytania i informacje
Radni nie zgłosili żadnych wniosków, zapytań i informacji.

Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki zamknął posiedzenie połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 17:55
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Inspektor
Katarzyna Januszko

Przewodniczący Posiedzenia
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Krystian Bielecki

11

