Protokół nr 2/2018
z posiedzenia połączonych Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki
oraz Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
w dniu 20 lutego 2018 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Anna Wyczachowska – Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:37
Liczba radnych – 12 osób.
Przewodnicząca posiedzenia przywitała radnych Rady Miejskiej, kadrę kierowniczą Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie oraz zaproszonych gości.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodnicząca posiedzenia przypomniała, że radni otrzymali porządek obrad wraz
z zaproszeniem i zaproponowała, aby pkt 6 tj. „Przedstawienie projektów uchwał” omówić
jako pierwszy.
Przewodnicząca posiedzenia poddała propozycję zmiany porządku pod głosowanie. Zmiana
została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
W związku z powyższym porządek przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia
ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego
Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie,
2) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli.
2. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń
na dochody (wykonanie za 2017 rok – kierunek działania na rok 2018).
3. Informacja na temat przebiegu i przyczyn unieważnienia przetargu dla zadania
–„Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin.
4. Informacja na temat modernizacji dróg gminnych w 2017 roku wraz z kosztami
realizacji. Planowane remonty dróg na 2018 rok.
5. Informacja na temat zrealizowanych melioracji i ich kosztów w 2017 roku
oraz planach z tym związanych w 2018 roku.
6. Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Ad.1 Przedstawienie projektów uchwał.
1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia
ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie;
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia
ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego
Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, kto otrzymał grant?
Naczelnik Wydziału PiRG Marta
ze beneficjentem jest Gmina Sulęcin.

Borkowska

–

Lisiak

powiedziała,

15:30 – na salę obrad przybył radny Kazimierz Gryz (aktualny stan radnych 13)
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy cała gmina należy do obszaru
zdegradowanego i defaworyzowanego, czy tylko jakieś wybrane części?
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak powiedziała, że aby starać
się o fundusze należało wykazać jaki obszar jest zdegradowany bądź
defaworyzowany. Bazowano na analizie przeprowadzonej na potrzeby programu
rewitalizacji Gminy Sulęcin.
Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę, że tylko część Gminy Sulęcin należy
do obszaru zdegradowanego. Radny zapytał, czy osoby zamieszkujące obszary, które
nie są sklasyfikowane jako zdegradowane będą mogły dołączyć do programu LOWE?
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak powiedziała,
że do uczestniczenia w programie LOWE są uprawnieni mieszkańcy całej Gminy.
Radny Jan Szymczyszyn powiedział, że z tego co pamięta to przy poprzednim
projekcie uchwały nie było takich określeń jak obszary zdegradowane,
czy defaworyzowane.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska – Lisiak powiedziała,
że „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych
i defaworyzowanych” jest to tytuł programu jaki realizuje fundacja w porozumieniu
z ministerstwem, w ramach którego Gmina otrzymała grant na projekt pn. „Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji Lubuskie LOWE”.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych
w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji
w Sulęcinie, Przewodnicząca posiedzenia połączonych komisji Anna Wyczachowska
poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 10 głosach „za”
oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
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2) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli;
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy w poprzednich latach obowiązywała uchwała
w tej sprawie?
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że w ubiegłym roku po raz
pierwszy ta uchwała została przez nadzór Wojewody w całości uchylona.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że w §4 pkt. 1, ust. 1 mówi się
o zaświadczeniach różnego typu. Radny zwrócił uwagę na to, że nie ma mowy
o zaświadczeniu dla osób prowadzących działalność rolniczą.
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że do sesji zostanie
to przeanalizowane.
Radny Adam Miglujewicz zasugerował, aby w zmienić zapis w §4 ust. 2
z „o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba
uzyskanych punktów” na „O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego decyduje dyrektor na podstawie liczby uzyskanych punktów”.
Burmistrz Sulęcina uznał sugestię radnego za słuszną.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
Przewodnicząca posiedzenia połączonych komisji Anna Wyczachowska poddała w/w
projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały przy 11 głosach „za”
oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad.2 Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń
na dochody (wykonanie za 2017 rok – kierunek działania na rok 2018).
16:02 – na salę obrad przybył radny Kazimierz Gryz (aktualny stan radnych 14)
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska powiedziała, że stan zaległości z tytułu podatku
od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. kształtuje się na poziomie 7.118.99,61.
Pani Skarbnik podkreśliła, że kwota 6.584.439,30 zł dotyczy 4 podmiotów,
w stosunku do których stosowane są wszelkie możliwe formy zabezpieczenia długu.
Reszta zaległości są to zaległości w miarę bieżące, w przypadku których stosowane
jest wysyłanie upomnień co kwartał i wszczynanie egzekucji. Pani skarbnik
przedstawiła kwoty zaległości z poszczególnych tytułów.
Radny Adam Miglujewicz przypomniał, że 6-7 lat temu interesował się sprawą
nieruchomości w Trzemesznie po tzw. GS-ie. Radny powiedział, że jest to teren gdzie
od wielu lat jakaś firma miała potężne zaległości w stosunku do Gminy i że sugerował
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kiedyś, żeby ktoś to przejął za długi, zburzył zabudowania i sprzedał na działki. Radny
poprosił, aby się tą sprawą zainteresować i zapytał, czy to się jakoś zakończyło?
Radny Ryszard Staniszewski zapytał, czy w sprawozdaniu było porównanie
do 2016 roku? Radny poprosił o przygotowanie takiego porównania, czy jest lepiej
czy gorzej – ogólnie zadłużenie bieżące (bez tych dużych podmiotów jak np. Iromet),
jaka była ściągalność w 2016 roku a jaka w 2017.
Radny Piotr Jacykowski zapytał jaki to jest czynsz dzierżawny – czy to jest czynsz
dzierżawny rolniczy, nierolniczy, z działalności – co tam wchodzi w ten czynsz
dzierżawny?
Ad.3 Informacja na temat przebiegu i przyczyn unieważnienia przetargu dla zadania
–„Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie wraz
z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin.
Naczelnik Wydziału JRP (Jednostki Realizującej Projekt) Tomasz Kluszczyk
powiedział, że przetarg na oczyszczalnię ścieków został ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 19 lipca 2017 roku a w Biuletynie Zamówień
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 21 lipca 2017
r. Firmy, które były potencjalnymi zleceniobiorcami zwracały się z różnego rodzaju
pytaniami odnośnie specyfikacji i w większości przypadków w wyniku tych pytań
i wniosków została zmieniana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
co wiązało się ze zmianą terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 4 września
2017 r. 27 września 2017 roku ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Po umieszczeniu tej informacji jeden z uczestników zwrócił uwagę na błędnie
podliczone punkty dotyczące jednej z ofert, co po ponownym przeliczeniu nie miało
wpływu na kolejność punktacji jednak kwota najtańszej oferty przekraczała o 360.000
zł kwotę przeznaczoną, w budżecie w związku z czym unieważnienie postępowania
nastąpiło 20 października 2017 roku.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, ile punktów otrzymały poszczególne firmy
po ponownym przeliczeniu?
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk powiedział,
poszczególne firmy uzyskały następującą ilość punktów:

że

początkowo

Firma VARIA TECH 96 pkt.
Firma KONSORCIUM MOLEWSKI 80,21pkt
Firma ATA-TECHNIK 76,97 pkt
Natomiast po ponownym przeliczeniu:
Firma VARIA TECH 94,29 pkt.
Firma KONSORCIUM MOLEWSKI 84,21pkt
Firma ATA-TECHNIK 56,97 pkt
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Radny Adam Miglujewicz zapytał, co było przyczyną błędnego przeliczenia punktów?
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk powiedział, że jedna z firm
w oświadczeniu, które było punktowane wymieniła inne doświadczenia i pracownik
podliczając punkty przyjął, że one również dotyczą tego zakresu.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czemu punktacja zmieniła się w przypadku
wszystkich firm?
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk wyjaśnił, że jest to liczone
proporcjonalnie.
Radny Adam Miglujewicz poprosił o informację na temat technologii. Radny zapytał,
jaką technologię przyjęto (narzucono) w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia?
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk powiedział, że ogólnie ma to być
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy wszystkie trzy firmy w składanych ofertach
spełniły założone parametry?
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk powiedział, że firmy nie przedstawiają
w ofertach, czy będą spełnione te parametry czy nie, po prostu podjęły się wykonania
na tych parametrach.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, dlaczego nie ogłoszono ponownie przetargu?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że z uwagi na to, że stacja uzdatniania wody wyszła
dużo drożej niż zakładano dlatego w czwartek jedziemy do Narodowego Funduszu
rozmawiać o możliwości przesunięć projektowych ze stacji uzdatniania wody
na oczyszczalnie ścieków.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy wycofanie przetargu związane jest z samymi
punktami, czy z przekroczeniem finansów? Radny podkreślił, że jeżeli zrobimy
to w tym roku, to koszty będą jeszcze wyższe.
Naczelnik Wydziału JRP Tomasz Kluszczyk powiedział, że właśnie dlatego jest
zmieniana technologia w dokumentacji.
Radny Jan Szymczyszyn powiedział, że w pierwotnej wersji przedstawionej radnym
była informacja, że będzie robiona między innymi ul. Jana Paska oraz ul. Reymonta.
Radny podkreślił, że z informacji zamieszczonej w informatorze samorządowym
wynika, że ul. Jana Paska i ul. Reymonta nie będą robione.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że nie wie skąd informacja, że ul Jana Paska
i ul. Reymonta nie będą robione. Burmistrz podkreślił, że ul. Jana Paska od początku
jest głównym elementem realizacji zadania związanego z przebudową sieci
wodociągowej.
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Ad.4 Informacja na temat modernizacji dróg gminnych w 2017 roku wraz z kosztami
realizacji. Planowane remonty dróg na 2018 rok.
Informacja na temat modernizacji dróg gminnych w 2017 roku wraz z kosztami
realizacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Podczas dyskusji radny Adam Miglujewicz zapytał, dlaczego kwota wydatkowana na
budowę odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
ul. Lipowej – Etap I jest taka niska?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że jest zgodna ze stanem faktycznym.
Radny Adam Miglujewicz przypomniał, że przetarg rozstrzygnięty był na kwotę
ponad 2 mln. Radny zapytał, czy i kiedy została zakończona ta inwestycja – Etap I?
Radny dodał, że widział, że tam prace jeszcze trwają.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że podana kwota dotyczy zadania drogowego a całe
zadanie składa się jeszcze z doprowadzenia uzbrojenia, czyli wody i kanalizacji.
Burmistrz dodał, że to zadanie zostało zrealizowane i jeżeli trwają jakieś prace
to na pewno nie są to prace przy drodze.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, jaką kwotą się to zamknęło?
Radny Adam Miglujewicz poprosił o wyjaśnienie zadań drogowych, które zostały
ujęte jako zadania niewygasające z upływem roku budżetowego 2017, między innymi
modernizacja ul. Kwiatowej i Różanej w Sulęcinie.
Burmistrz Sulęcina wyjaśnił, że jeżeli chodzi o te zadania to firma miała je wykonać
do końca roku ale niestety ich nie wykonała. Wykonanie i oddanie inwestycji
nastąpiło w tym roku.
Radny Adam Miglujewicz zapytał o planowane inwestycje – remont odcinka drogi
ul. Lipowa?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że jeszcze nie została przygotowana dokumentacja.
Radna Agnieszka Lipska zapytała na czym będzie polegała przebudowa drogi
gminnej od ul. Kościuszki do ul. Chrobrego?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że będzie zlecone wykonanie dokumentacji
projektowej, z której będzie wynikało co tam będzie robione.
Ad.5 Informacja na temat zrealizowanych melioracji i ich kosztów w 2017 roku
oraz planach z tym związanych w 2018 roku.
Informacja z wykonania zadań melioracyjnych w 2017 roku stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.
Podczas dyskusji Radny Adam Miglujewicz poprosił o kopię protokołu
odbioru – Trzemeszno Lub. 1140 m na kwotę 28.928,65.
Radny Piotr Jacykowski powiedział, że w informacji brakuje kilku wiosek.
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Naczelnik Wydziału GKM powiedział, że jest to sprawozdanie za rok 2017.
Radny Piotr Jacykowski poprosił o sprawozdania za lata: 2013, 2014, 2015, 2016.
Radny Piotr Jacykowski wyraził swoje wątpliwości co do formy prawnej Spółki
Wodnej, do której należy Gmina Sulęcin.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że na sesji
powróci do momentu powstania spółek wodnych.
Ad.6 Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami.
Informacja z realizacji zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2017 roku stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała jakie zwierzęta zostały poddane
eutanazji?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że eutanazja
obejmowała 5 psów, 1 kota i 1 sarnę.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała, kto korzysta z zakupionej karmy?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że są trzy osoby, które
społecznie zajmują się dokarmianiem kotów.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała o wyłapywanie bezdomnych psów.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że koszt wyłapania
wynosi około 950 zł brutto, w tym jest wyłapanie psa, zabranie do hoteliku koło
Gorzowa, odrobaczenie, badania weterynaryjne. Jeżeli pies jest bezdomny ustawa
pozwala po odczekaniu 14 dni zastosować sterylizację.
Podczas dyskusji radna Agata Hryniewiecka – Cichoń poruszyła sprawę wyłapania
łabędzia i kosztów z tym związanych.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski zapewnił, że przygotuje informację
na temat tych kosztów.
Ad.7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radna Agnieszka Lipska powiedziała, że 9 rodzin otrzymało zawiadomienia
z Gminy Sulęcin, dotyczące przedłużenia terminu załatwienia wniosku w sprawie
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną. Radna zapytała co ma tam
powstać?
Burmistrz Sulęcina powiedział, że ma tam powstać sklep Dino. Burmistrz dodał,
że każdy obywatel może wystąpić o warunki zabudowy, nie musi być właścicielem?
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Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę na to, że w niektórych wsiach jest kilka
tablic ogłoszeniowych, ale informację wieszane są tylko na jednej. Są też tablice, na
których wiszą bardzo stare ogłoszenia. Radny poprosił, aby zainteresować się sprawą
tablic. Tam gdzie są trzy tablice przekazywać trzy ogłoszenia albo zlikwidować
nieużywane tablice.
Radny Krystian Bielecki powiedział, że niektóre ogłoszenia są tak duże, że nie
mieszczą się na tablicy. Radny poprosił, aby spróbować rozwiązać ten problem.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że często są to ogłoszenia z zewnątrz i Gmina nie ma
na to wpływu.
Radny Piotr Jacykowski powiedział, że kilkukrotnie prosił o umieszczenie
w biuletynie informacji na temat przydomowych oczyszczalni ścieków i w żadnym
wydaniu taka informacja się nie ukazała. Radny poprosił, aby przygotować i wywiesić
taką informację.
Radna Anna Wyczachowska zawnioskowała o podjęcie rozmów z proboszczem
w sprawie zmiany godziny organizowania pogrzebów. Radna podkreśliła, że pogrzeby
zazwyczaj pokrywają się z godziną zmiany pracowników w firmie Molex,
co powoduje ogromne utrudnienia.

Przewodnicząca posiedzenia Anna Wyczachowska zamknęła posiedzenie połączonych
Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 17:24
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Inspektor
Katarzyna Januszko

Przewodniczący Posiedzenia
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Anna Wyczachowska
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