Protokół nr 3/2018
z posiedzenia połączonych Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki
oraz Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
w dniu 19 marca 2018 r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krystian Bielecki – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:03
Liczba radnych – 10 osób.
Przewodniczący posiedzenia przywitał radnych Rady Miejskiej oraz kadrę kierowniczą
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że doszły dwa projekty uchwał:
- w sprawie skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie,
- w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
W związku z powyższym Przewodniczący posiedzenia zaproponował następujący porządek
obrad:
1. Analiza kosztów i stawek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Efektywność egzekwowania opłat, działania podnoszące skuteczność wpłat.
2. Ochrona środowiska:
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- informacja w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest,
- informacja w zakresie realizacji zadań dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
3. Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Lipowej (podstrefa
przemysłowa) z uwzględnieniem kalkulacji zysków i strat przy zbyciu gruntów przed
ich uzbrojeniem w 2017r.
4. Informacja na temat zamieszczania zapytań ofertowych na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w 2017 roku, przy realizacji zadań inwestycyjnych o wartości
do 30 000 euro.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie podziału gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2018 r.;
3) w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie;
4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
5) w sprawie skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie;
6) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
15:20 – na salę obrad przybyła radna Magda Podburaczyńska (aktualny stan radnych 12)
Ad.1 Analiza kosztów i stawek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Efektywność egzekwowania opłat, działania podnoszące skuteczność wpłat.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że przychody określone
są na podstawie przypisu na rok 2017 wynikającego ze złożonych deklaracji
mieszkańców oraz zarządców nieruchomości. Stan na dzień 31.12.2017 r. wynosił
1.480.662,00 zł. Przychód ze sprzedaży surowców dostarczonych do CZG-12 wyniósł
17.939,20 zł. Suma przychodów wynosi 1.498.601,20 zł. Koszty związane z gospodarką
odpadami komunalnymi za odpady zebrane w miesiącach od 1.01.2017 r. do 31.12.2017
r. wyniosły 1.875.866,51 natomiast kwota jaką Gmina Sulęcin wydała w związku
z gospodarką odpadami komunalnymi w roku 2017 wyniosła 1.870.815,16 zł. Różnica
miedzy kosztami a wydatkami wynika z obciążenia budżetu za 2017 rok płatnością
faktury za grudzień 2016, która wpłynęła w styczniu 2017 r. oraz tego, że faktura za
miesiąc grudzień 2017 wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2018 roku.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń powiedziała, że w informacji, którą otrzymali
radni jest napisane, że w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi operatorem świadczącym usługi dla Gminy Sulęcin był od 01.01.2017 r.
do 30.09.2017 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., natomiast w okresie
od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r. Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Radna zapytała, co z październikiem?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że w wyniku
wcześniejszych negocjacji została podpisana tzw. umowa in-hause i powinno tam być od
października.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń powiedziała, że na ostatniej stronie informacji
jest zapis o wpływach ze sprzedaży surowców. Radna zapytała, które surowce były
sprzedawane?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że przede wszystkim
papier, szkło i plastik.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała, czy Sulęciński Zakład Usług
Komunalny (SZUK) oraz Zakład Usług Komunalny (SUK) obsługują Gminę Sulęcin
jednocześnie?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że tylko jeden.
Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała, co z pracownikami? Radna dodała,
że z tego co się dowiedziała to Prezesem Sulęcińskiego Zakładu Usług Komunalnych jest
też Pan Dariusz Kiepura.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że są to ci sami pracownicy.
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Radna Agata Hryniewiecka – Cichoń zapytała, czy ci pracownicy mają te same umowy
czy jakieś aneksy do umów?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że trudno jest mu wypowiadać się w
tej kwestii, gdyż Gmina Sulęcin nie jest udziałowcem w spółce SZUK .
Radny Zbigniew Dauksza powiedział, że kiedyś władze gminy prowadziły negocjacje
ze spółdzielnią mieszkaniową w temacie wyspecyfikowania pewnych lokalizacji
do zbiórki odpadów i przy tej okazji były propozycje budowy zabudowanych miejsc
zbiórki odpadów. Radny zapytał, czy są prowadzone takie rozmowy, celem
wybudowania miejsc zbiórki odpadów? Radny podkreślił, że jest to duży problem
w przypadku bloków wielorodzinnych, gdyż miejsca zbiórki odpadów nie są ogrodzone
ani zadaszone a śmieci są często porozrzucane przez psy lub osoby szukające aluminium.
Radny Dauksza poruszył również kwestie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Radny
podkreślił,
że mimo ogłoszonego grafiku mieszkańcy często wystawiają odpady wielkogabarytowe
po terminie i takie odpady leżą aż do następnej zbiórki.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że z uwagi na to, że jedynie niecałe
32% śmieci jest sortowanych Gmina Sulęcin wyszła z możliwościami pozyskania
środków do tego żeby starać się uporządkować gospodarkę śmieciami przy budynkach
wielorodzinnych, gdyż jest to istotny problem. Przygotowany został wniosek unijny
i Gmina chce wybudować PSZOK na terenie Sulęcina oraz system wstępnej selektywnej
zbiórki odpadów przy budynkach wielorodzinnych. Gmina wystąpiła do spółdzielni
oraz wspólnot, które wyraziły wolę na to, żeby taki system zbudować i zgłosiła wniosek
o uzyskanie dotacji unijnej, który jest obecnie procedowany. Zaplanowanych jest 17 wiat
do selektywnej zbiórki odpadów plus Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sulęcinie.
Jeżeli ten wniosek uzyska dotacje unijną to na terenie Sulęcina powstanie 17 wiat
wstępnej selektywnej zbiórki odpadów tak żeby mieszkańcy budynków wielorodzinnych
mieli gdzie te śmieci sortować i segregować.
Radny Piotr Jacykowski podkreślił, że obowiązkiem spółdzielni jest zapewnienie
miejsca zbiórki odpadów i dziwi się, że radny Dauksza mówi, żeby Gmina zrobiła i żeby
Gmina za spółdzielnią rozmawiała.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział że złożenie przez Gminę wniosku nie
oznacza, że Gmina jest sponsorem całości. Burmistrz podkreślił, że jeżeli chodzi
o te mini-pszoki, które powstaną przy budynkach wielorodzinnych to oprócz dotacji
unijnej wkład własny wkładają spółdzielnia i wspólnoty. Burmistrz podkreślił, że
głównie chodzi o to, aby uporządkować gospodarkę śmieciową tak aby te śmieci były w
końcu sortowane, i że jego zdaniem koszty jakości środowiska nie są istotne.
Radny Piotr Jacykowski powiedział, że w innych miastach (Międzyrzecz, Gorzów
Wlkp.) spółdzielnie pobudowały sobie same śmietniki, boksy czy kojce. Radny
podkreślił, że spółdzielnia w Sulęcinie dawno powinna mieć wybudowane takie obiekty.
Radna Anna Wyczachowska zwróciła uwagę, że wielkogabarytowych odpadów
odebranych od mieszkańców jest 234 Mg a dostarczonych do PSZOK-u jest 59 Mg.
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Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział że odpady dostarczonych do PSZOK-u
są to odpady bezpośrednio dostarczone przez mieszkańców.
Ad.2 Ochrona środowiska:
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- informacja w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest,
- informacja w zakresie realizacji zadań dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Informacja dotycząca powyższego tematu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że od 2013 roku Gmina
Sulęcin bierze udział w akcji, która jest organizowana przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie azbestu. Naczelnik
Komorowski podkreślił, że w Gminie Sulęcin azbest jest najczęściej spotykany
na dachach budynków gospodarczych. Azbest stosowany był również do montowania
rur. W roku 2017 zlikwidowano niecałe 60 Mg materiałów azbestowych natomiast na
rok 2018 planowane jest usunięcie 230,92 Mg. Do tej pory unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest prowadzone było poprzez zgłoszenie do utylizacji już
zdemontowanego azbestu lub w przypadku gdy azbest znajdował się na dachu zgłoszenie
chęci usunięcia wtedy firma wchodziła na dach, demontowała pokrycie zawierające
azbest i transportowała do miejsca unieszkodliwiania gdzie był ponoszony również koszt
unieszkodliwiania. Do tej pory było to refundowane w 100%. Na dzień dzisiejszy nie ma
informacji jak to będzie w roku 2018.
Radna Anna Wyczachowska zapytała, czy wiadomo ile gospodarstw przystąpi
do projektu w 2018 roku?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że 27, co wnika z wniosków
złożonych w roku 2017 (na rok 2018).
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała z czego wynika różnica ilości
zlikwidowanych materiałów azbestowych w stosunku do ubiegłych lat i dlaczego
w 2017 r. jest tak mało?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że wynika to z ilości
zgłoszonych nieruchomości (złożonych wniosków) i pomiaru materiałów po ich
zdemontowaniu.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy znana jest szacunkowa informacja,
ile jeszcze materiałów azbestowych pozostaje na terenie gminy i czy jest sprawdzana
wiarygodność tych danych?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że program ewidencji
azbestu zrobiony był na zasadzie ankiet wśród mieszkańców i osób prowadzących
działalność gospodarczą. Na podstawie ankiet zliczony był bilans azbestu. W jednym
roku przeprowadzona była aktualizacja. Istnieje też możliwość dopisania
do ewidencji. Naczelnik Komorowski powiedział, że mógłby przy okazji najbliższego
tematu związanego z azbestem przygotować taką informację ile azbestu zeszło od 2013 r.
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a ile jeszcze zostało. Pan Komorowski dodał, że z większości tych najistotniejszych
budynków azbest jest już ściągnięty. Zdarzają się takie sytuacje, że mieszkańcy
rezygnują mimo wcześniejszej deklaracji z uwagi na brak środków na odtworzenie
pokrycia dachowego.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała czy są zgłoszone jakieś inne materiały
oprócz pokryć dachowych?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że na terenie gminy
Sulęcin są to w większości dachy. Przy demontowaniu kurników w Zarzyniu była taka
sytuacja, że oprócz dachów były płyty azbestowe dookoła ścian. Naczelnik Komorowski
powiedział, że jest też niewielka ilość starych rur azbestowych.
Ad.3 Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Lipowej
(podstrefa przemysłowa) z uwzględnieniem kalkulacji zysków i strat przy zbyciu
gruntów przed ich uzbrojeniem w 2017r. Lipowej (podstrefa przemysłowa)
Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Lipowej (podstrefa
przemysłowa) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart przypomniał, że kiedyś na sesji lub komisji
mówił, że wartość tego gruntu jest wyceniana na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego wiec różnica ceny przed czy po uzbrojeniu tutaj nie
ma znaczenia, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego gwarantuje uzbrojenie
tego terenu. Burmistrz dodał, że Gmina sprzedała ziemię i zysk dla Gminy to jest cena
netto
gdyż vat musiał być od tej działki odprowadzony.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do powyższego tematu.

Ad.4 Informacja na temat zamieszczania zapytań ofertowych na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w 2017 roku, przy realizacji zadań inwestycyjnych o wartości
do 30 000 euro.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma
zarządzenia i regulaminu dotyczącego zamówień poniżej 30 000 euro. Na stronie
internetowej Gminy są zamieszczane zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektów
unijnych. Burmistrz dodał, że w przypadku, gdy jest to zamówienie europejskie jest
jeszcze publikowane na biuletynie europejskim oraz biuletynie instytucji zamówień
publicznych.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego tematu.
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Ad.5 Przedstawienie projektów uchwał.
1) w sprawie podziału gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Kaszuba zwróciła uwagę na dwie wersje złącznika.
Pani Kaszuba powiedziała, że chciałaby żeby radni zdecydowali która wersja załącznika
będzie procedowana. W jednej wersji został zachowany dotychczasowy podział gminy
na okręgi wyborcze, natomiast druga wersja zakładała wprowadzenie zmiany poprzez
przyłączenie wsi Rychlik do okręgu wyborczego nr 11. Pani Sekretarz podkreśliła,
że pomysł przyłączenia Rychlika do okręgu nr 11 wyszedł od mieszkańców, którzy
zwrócili się do Burmistrza o tą zmianę przede wszystkim z uwagi na utrudnienia
komunikacyjne, które mają w związku z dojazdem do lokalu wyborczego.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że uchwała była przygotowywana
bez zmian w okręgach wyborczych, czyli tak jak było dotychczas jednak z uwagi na to,
że wpłynęło pismo dotyczące wsi Rychlik zostały przygotowane wersje. Burmistrz
dodał, że wszystkie okręgi mogą ulec zmianie i nie jest tak, że okręgi są narzucone.
Okręgi muszą spełniać normy przedstawicielskie zgodnie z ustawą kodeks wyborczy.
Burmistrz podkreślił, że w przypadku, gdy Rada nie podejmie uchwały w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze zrobi to komisarz wyborczy.
Radny Piotr Jacykowski poprosił o przedstawienie ilości osób uprawnionych
do głosowania w poszczególnych okręgach.
Radna Magda Podburaczyńska powiedziała, że mieszkańcy Rychlika kilkukrotnie
wypowiadali się, że dotychczasowy okręg jest dla nich niekorzystny. Radna dodała,
że statystycznie najmniej osób głosuje z Rychlika.
Radna Hryniewiecka – Cichoń zapytała, czy do wniosku była dołączona lista
z podpisami? Radna dodała, że z projektem uchwały radni otrzymali tylko pismo pani
sołtys.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że radni otrzymali kserokopię tego, co wpłynęło
do Urzędu.
Radny Piotr Jacykowski podkreślił, że jego zdaniem nie może być tak, że w jednym
okręgu jest np. 1014 uprawnionych do głosowania a po wprowadzeniu proponowanych
zmian okręg będzie miał 1500 czy 1600 uprawnionych.
Radny Jan Szymczyszyn powiedział, że szkoda, że do wniosku nie została dołączona
lista z podpisami mieszkańców. Radny przypomniał, że Burmistrz mówił o tym, że jak
Rada nie ustali okręgów to zrobi to komisarz wyborczy. Radny zapytał
czy w przypadku, gdy Rada ustali okręgi, komisarz będzie miał prawo ingerowania
i zmiany?
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Burmistrz Sulęcina powiedział, że to co zostanie przegłosowane na komisji musi mieć
akceptację komisarza. W przypadku, gdy nie będzie akceptacji komisarza Rada nie
będzie mogła przegłosować uchwały. Burmistrz podkreślił, że jeżeli wersja, która
zostanie zgłoszona do komisarza nie uzyska jego akceptacji, to w momencie przyjęcia
jej przez Radę w formie uchwały na sesji i tak z mocy prawa będzie nieważna.
Radna Anna Wyczachowska powiedziała, że prośba mieszkańców jest dobrze
umotywowana i jeżeli zmiana spowoduje, że będzie im łatwiej i będą mogli
przystępować do głosowania to jest na tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że rada sołecka jest ciałem wybranym
przez mieszkańców podobnie jak Rada Miejska i trudno byłoby przy podejmowaniu
każdej decyzji (uchwały) zbierać podpisy mieszkańców.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Kaszuba rozdała radnym informację dotyczącą ilości
osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych.
Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki zwrócił się do Sekretarza Gminy
z pytaniem, czy do wniosku była dołączona lista z podpisami mieszkańców?
Sekretarz Gminy Iwona Kaszuba powiedziała, że nie.
Radny Zbigniew Dauksza zapytał, jaki jest wniosek Gminy co do Rychlika?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że chciałby żeby radni wybrali jedną
z tych wersji, gdyż musi ją wysłać do komisarza wyborczego.
Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki zapytał, czy sołtys i rada sołecka
mogą odwołać się od decyzji Rady do komisarza wyborczego?
Sekretarz Gminy Iwona Kaszuba powiedziała, że wyborcom w liczbie co najmniej 15
przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do komisarza wyborczego.
Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki poddał dwie wersje załącznika pod
głosowanie:
W głosowaniu nad załącznikiem, w którym Rychlik wpisany jest w okręgu nr 10:
2 radnych zagłosowało „za”, 6 „przeciw” oraz 3 „wstrzymało się od głosu”.
Radni w głosowaniu wybrali załącznik, w którym sołectwo Rychlik jest wpisane
w okręgu nr 11, przy 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw” oraz 3 głosy „wstrzymujące się”
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulęcin
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 9 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”.
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2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2018 r.;
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2018 r., który stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń powiedziała, że z zapisów zawartych w §5
programu wynika, że sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym
ich dokarmianie realizują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poprzez wydawanie skierowań na leczenie
zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. Radna
zapytała, czy to oznacza, że pracownicy wydają skierowania na leczenie zwierząt?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że w programie jest
przyjęte (i ustawa też o tym mówi), że koty wolno żyjące powinny być sterylizowane.
W momencie, gdy osoba zgłasza chęć pomocy w wyłapaniu kotów, Gmina wydaje
dokument, który kwalifikuje, że dana osoba będzie mogła pójść do lekarza weterynarii.
Wcześniej robione jest rozeznanie, który weterynarz zaproponuje najniższą cenę danej
usługi. Wtedy ta osoba ze skierowaniem udaje się do weterynarza, umawia termin
sterylizacji, kot jest sterylizowany i po kontroli wraca do miejsca bytowania lub jest
zabierany do domu. W rozliczeniu jest wystawiona faktura i Gmina płaci za sterylizację.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń powiedziała, że w §5 jest również zapis:
„podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale
przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska”. Radna zapytała, czy oznacza to, że pracownik Urzędu uczestniczy
w wyłapaniu kotów?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że przy każdej akcji
wyłapania kota może być pracownik Urzędu, jednak nie zawsze, gdyż takie
wyłapywanie może odbywać się różnych porach dnia. Zastępca Burmistrza Sulęcina
Pani Iwona Walczak dodała, że można wyłapać kota bez obecności pracownika Urzędu,
wtedy osoba, która wyłapie kota przychodzi do Urzędu po samo skierowanie
na leczenie, czy sterylizację.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy w ubiegłym roku odbyło się
wyłapanie przy udziale pracownika?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że nie.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń powiedziała, że w §6 pkt 4 jest zapis:
„Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o odławianych zwierzętach bezpańskich
obwieszczeniem Burmistrza na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy oraz na
stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl” Radna zapytała gdzie na terenie miasta
i gminy zamieszczane są te informacje?
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Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że na wszystkich
tablicach gminnych.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy informacje o odławianych
zwierzętach była zamieszczane na stronie internetowej w ubiegłym roku?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że w przypadku adopcji
informacja jest zamieszczana na stronie internetowej. Dodatkowo informacja
zamieszczana jest również na facebooku.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy jednostki, do których został
wysłany program wydały opinie?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że pisemną opinię (brak
uwag) wydało Nadleśnictwo Sulęcin, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział
Gorzów, Nadleśnictwo Ośno Lubuskie oraz Nadleśnictwo Torzym. Jeżeli chodzi
o pozostałe opinie ustawa mówi, że jeżeli nie ma w ciągu 21 dni odpowiedzi jest to tzw.
akceptacja milcząca.
Radna Anna Wyczachowska zwróciła uwagę na to, że w rozdziale 10 zamiast „2017”
powinno być „2018”.
Radna Anna Wyczachowska zapytała, ile psów znalazło dom w 2017 roku?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że zostało wyłapanych
11 psów – 1 pies przebywa w schronisku i jest przygotowywany do adopcji, 3 psy
w wyniku ogłoszenia na facebooku od razu zostały adoptowane.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sulęcin w 2018 r., 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”.
3) w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie;
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie, który stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi
gminnej – ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 10 głosach „za”, 1 głosie
„wstrzymującym się”.
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4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał
w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 9 głosach „za”, 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że prawdopodobnie złoży wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji dwóch dodatkowych projektów
uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy dla kopalni żwiru
w Małuszowie oraz w sprawie zarządzenia konsultacji społeczny z mieszkańcami
Gminy Sulęcin;
5) w sprawie skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Dauksza przedstawił projekt
uchwały w sprawie skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie skarg na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulęcinie, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 10 głosach „za”.
6) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną;
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Radna, której dotyczy projekt uchwały ustosunkowała się do tego projektu i zwróciła
się do radnych, aby zaopiniowali go pozytywnie.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radną, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji
Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 9 głosach „za”.
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Ad.6 Wolne wnioski, zapytania i informacje
Radna Agnieszka Lipska powiedziała, że osoba która ma kiosk przy cmentarzu,
zgłosiła problem, polegający na zastawianiu małego parkingu (przy pierwszej bramie
wjazdowej na cmentarz) przez pracowników firmy Molex. Powoduje to duży problem
podczas pogrzebów oraz uniemożliwia wjechanie i zatrzymanie się pojazdom
dostawczym. Radna poprosiła o zwrócenie na tą sytuację uwagi, gdyż właścicielki
kiosku płacą podatki a korzystają z tego parkingu pracownicy.
Radna Agnieszka Lipska powiedziała, że osoba z ul. Malinowej zwróciła się
z prośbą o naprawę tej drogi.
Burmistrz Sulęcina powiedział, że w budżecie nie ma zaplanowanych środków
na naprawę tej drogi. Burmistrz podkreślił, że wniosków związanych z realizacją
zadań drogowych jest bardzo dużo.

Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki zamknął posiedzenie połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 18:00
Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Inspektor
Katarzyna Januszko

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Krystian Bielecki
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