Protokół nr 7/2018
z posiedzenia połączonych Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki
oraz Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
w dniu 17 września 2018 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krystian Bielecki – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:36
Liczba radnych – 13 osób.
Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki przywitała radnych Rady Miejskiej oraz kadrę
kierowniczą Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy nieruchomości;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Sulęcińskim umowy darowizny
nieruchomości gruntowej;
4) sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin";
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28
września 2017 roku zmianie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania
i pozbawiania;
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2. Informacje o przebiegu wykonania planu sprzedaży mienia gminnego za okres I półrocza
2018.
3. Analiza propozycji wniosków do budżetu gminy na rok 2018, które nie znalazły się
w projekcie budżetu – ocena trafności i konieczności realizacji poszczególnych propozycji.
4. Informacja na temat
niskoemisyjnej.”

realizacji

inwestycji

wynikających

z

„Planu

gospodarki

5. Kultura i sport w Gminie:
- perspektywa dalszej rozbudowy stadionu,
- działalność klubów sportowych w Gminie Sulęcin, w tym rekreacja rodzin.
6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
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W związku z tym, że porządek zaproponowany przez Przewodniczącego posiedzenia różni się
od porządku, który radni otrzymali wraz z materiałami i projektami uchwał, Przewodniczący
zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad?
Porządek został przyjęty jednogłośnie, przy 11 głosach „za”.
Ad.1. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu;
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
15:40 – salę obrad opuścił radny Zbigniew Dauksza (aktualny stan radnych 12)
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Wiesław Zbiorczyk
powiedział, że obecnie obowiązujący regulamin został uchwalony w listopadzie 2016
roku w związku z czym jest stosunkowo młody i aktualny. Pan Zbiorczyk podkreślił,
że weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu i w myśl art. 19
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są obowiązane do przygotowania projektów
nowych regulaminów. Nowością jaką wprowadza uchwała o zmianie uchwały
o zaopatrzeniu jest to, że projekt regulaminu musi zostać zaopiniowany przez nowy
podmiot, który został utworzony w ubiegłym roku, czyli Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie. W związku z powyższym taki projekt został przygotowany i przedłożony
do zaopiniowania z prośbą o podjęcie uchwały o wstępnym przyjęciu i przekazaniu
do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Pan Zbiorczyk dodał,
że ten regulamin nieznacznie równi się od obecnie obowiązującego.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy zachowana kolejność jest prawidłowa?
Czy nie powinno być tak, że najpierw organ regulacyjny powinien się zapoznać
z projektem, wyrazić swoją opinię, nanieść ewentualne poprawki a później dopiero Rada.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Wiesław Zbiorczyk
powiedział, że dokładnie do tego to zmierza. Przekazanie do organu regulacyjnego
powinno się odbyć w drodze uchwały.
Radny Adam Miglujewicz przytoczył tytuł uchwały, który brzmi: „w sprawie przyjęcia
projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”. Radny dodał, że w drugiej
części jest to prawdą.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Wiesław Zbiorczyk
powiedział, że właśnie o to chodzi. Rada nie uchwala jeszcze regulaminu tylko przyjmuje
uchwałą projekt regulaminu i przekazuje do zaopiniowania. Następnym krokiem
po opinii Wód Polskich Rada będzie podejmowała uchwałę w sprawie Regulaminu.
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W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu nowego
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, Przewodniczący posiedzenia połączonych
Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 12 głosach „za”.
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
15:46 – na salę obrad wrócił radny Zbigniew Dauksza (aktualny stan radnych 13)
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy nieruchomości, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak podkreśliła, że projekt uchwały
dotyczy głównie gruntów pod garażami, które zostały wybudowane przez osoby fizyczne
oraz ogródki przydomowe.
Radna Anna Wyczachowska zapytała, dlaczego na 10 lat a nie na 5? Radna podkreśliła,
że kadencja będzie trwała 5 lat.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że to jest tylko
propozycja a decyzję podejmuje Rada.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy w razie gdyby była jakaś inwestycja i te grunty
byłyby potrzebne do czegoś, to możemy się wycofać i skrócić okres dzierżawy.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że to zależy od
zapisów w umowie. Pani Walczak powiedziała, że do sesji zostanie sprawdzone jakie
są standardowe zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy.
Radny Jeremi Borowiec powiedział, że jeżeli podejmiemy decyzję i ktoś sobie
zagospodaruje działkę, to nie będzie zmieniał co 5 czy 2 lata. Radny zaproponował,
aby przyjąć tak jak jest – na 10 lat.
Radny Kazimierz Gryz zapytał, czy nie można tego sprzedać?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że musiałoby to być
w drodze przetargowej.
Radny Ryszard Staniszewski zapytał, co to jest te 8 m2 na rynku?
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości,
Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt
uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 11 głosach „za”, oraz 2 głosach
„wstrzymujących się”.
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3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Sulęcińskim umowy darowizny
nieruchomości gruntowej;
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy nieruchomości, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Jacykowski przypomniał, że radni prosili, aby do uchwał dotyczących
gruntów dołączane były mapki.
Radna Anna Wyczachowska zapytała, jaka jest wartość tej działki - o jaką wartość
pomniejszy się majątek Gminy Sulęcin?
Radny Adam Miglujewicz zwrócił uwagę, że z uzasadnienia wynika, że zbiorniki
z paliwem znajdują się na działkach 372/1 i 372/2 o łącznej powierzchni ok. 2,4 ha.
Radny zapytał czy te zbiorniki znajdują się na tych działkach, które wymienił czy na
działce 379/10?
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział, że zbiorniki
z paliwem znajdują się na działce, która ma być przedmiotem darowizny.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy działka 379/10 jest odrębną działką i ma taką
powierzchnię jak to jest podane w uzasadnieniu i istnieje samodzielnie?
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział, że tak.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, kiedy to zostało zrobione, że ta działka o tak małej
powierzchni została wyodrębniona?
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział, że nie jest
w stanie powiedzieć kiedy ta działka została wyodrębniona.
Radny Adam Miglujewicz wyraził wątpliwość, co do tego, że wniosek został
skierowany przez Panią Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sulęcinie do Burmistrza
a Rada ma podjąć uchwałę dotyczącą umowy ze Starostwem Powiatowym. Radny
zasugerował, że powinien to być wniosek Pani Dyrektor do Starosty i dopiero Starosta
powinien zwrócić się do Burmistrza. Radny dodał, że jego zdaniem radni powinni
odrzucić ten projekt uchwały i poczekać na wniosek starosty.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak przeczytała wniosek, który wpłynął
do Burmistrza.
Radny Adam Miglujewicz złożył
przedstawionego projektu uchwały.

wniosek

formalny,

aby

nie

opiniować

Radny Piotr Jacykowski zasugerował, aby wystąpić z do Powiatu albo względnie
do Pani Dyrektor Szpitala, aby się skontaktowała z Powiatem i żeby to Powiat wystąpił
z wnioskiem do Gminy.
Radny Zbigniew Dauksza powiedział, że jest wniosek Burmistrza o zaopiniowanie tego
projektu uchwały. Są jednak wątpliwości, czy powinien wystąpić Starostwo czy Dyrekcja
ZOZ. Niemniej jednak chodzi o to, żeby radni wyrazili swoją opinię czy są za tym, żeby
przychylić się do wniosku Pana Burmistrza czy nie.
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Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że rozmawiała
z Wicestarostom i ustaliła, że Starostwo wie o tej sprawie i było to z nimi uzgadniane.
Radny Adam Miglujewicz wycofał
o nieopiniowanie tego projektu uchwały.

wcześniej

złożony

wniosek

formalny

W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z Powiatem Sulęcińskim umowy darowizny nieruchomości gruntowej, Przewodniczący
posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 11 głosach „za”, oraz 2 głosach
„przeciw”.
4) w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin";
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin" stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Szymczyszyn odczytał uzasadnienie wniosku
o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Sulęcin” dla Chóru Biały Orzeł, który
został skierowany do Rady Miejskiej w Sulęcinie przez Burmistrza Sulęcina.
Radny Adam Miglujewicz nadmienił, że Klub radnych „Nasza Gmina” na podstawie
art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym złożył wniosek o wprowadzenie
do porządku najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia
"Zasłużony dla Gminy Sulęcin" dla Pani Bożeny Marii Sławiak. W biurze podawczym
został złożony również projekt uchwały w powyższej sprawie.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony
dla Gminy Sulęcin", Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki
poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 14 głosach „za”.
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28
września 2017 roku zmianie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich
przyznawania i pozbawiania;
Naczelnik wydziału OKS Ryszard Nowicki przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017
roku zmianie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania
i pozbawiania, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Podczas dyskusji radni: Adam Miglujewicz, Piotr Jacykowski oraz Kazimierz Gryz
wyrazili wątpliwości co do zmiany terminu składania wniosków, które mogą
spowodować, że stypendium otrzymają zawodnicy, którzy dopiero co zostaną członkami
klubu.
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W związku z powyższym Radny Adam Miglujewicz zaproponował następującą
poprawkę:
1. Do projektu uchwały dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: „9. Stypendium
przysługuje zawodnikowi, który jest czynnym członkiem klubu przynajmniej
3 miesiące”
Radna Anna Wyczachowska zwróciła uwagę na to, że termin do dnia 10 października
dotyczy stypendiów wypłacanych w okresie wrzesień – grudzień, czyli cofamy się
o jeden miesiąc. Radna zapytała dlaczego terminem składania wniosków nie może być
wrzesień?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że nie może być
od września, ponieważ Rada już w tym roku wyłączyłaby możliwość złożenia wniosków
przez kluby sportowe.
Radny Zbigniew Dauksza powiedział, że nie możemy tego dzisiaj głosować ponieważ
wnioskodawcą dzisiejszego projektu uchwały jest Pan Burmistrz a nie Rada Miejska
w związku z czym jakby przeszedł wniosek Rady Miejskiej to jest osobny wniosek.
Dzisiaj głosujemy wniosek, którego wnioskodawcą jest Burmistrz.
Radny Adam Miglujewicz powtórzył wcześniej złożony wniosek o wprowadzenie
poprawki.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak zwróciła uwagę na to, że nie każdy
czynny członek klubu jest zawodnikiem.
W związku z uwagą Zastępcy Burmistrza, radny Adam Miglujewicz zaproponował,
aby we wcześniej złożonej poprawce zmienić słowo „członkiem” na „zawodnikiem”.
W związku z powyższym poprawka otrzymała następujące brzmienie:
1. Do projektu uchwały dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: „9. Stypendium
przysługuje zawodnikowi, który jest czynnym zawodnikiem klubu przynajmniej
3 miesiące”
W celu uzyskania opinii o zgłoszonej przez radnego Adama Miglujewicza poprawce
Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki ją pod głosowanie:
Radni pozytywnie zaopiniowali zaproponowaną poprawkę przy 8 głosach „za”, 3 głosach
„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
W związku z prawdopodobnym błędnym przeliczeniem głosów Przewodniczący
posiedzenia zarządził reasumpcje głosowania:
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się” –
poprawka została zaopiniowana pozytywnie.
Radny Zbigniew Dauksza wyraził wątpliwości, co do możliwości wprowadzania przez
Radę poprawek do projektu uchwały, który zaproponował burmistrz. Radny poprosił,|
aby Radca Prawny pisemnie przedstawił stronę formalno-prawną przeprowadzonej
procedury.
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W odpowiedzi na prośbę radnego Zbigniewa Daukszy Sekretarz Gminy Iwona
Kaszuba odczytała §57 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Sulęcin, z którego wynika,
że Komisja, w zależności od treści wyrażonej opinii o projekcie, wnioskuje o podjęcie
uchwały z określonymi poprawkami.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 7 głosach „za”, oraz 7 głosach
„wstrzymujących się”.
6) 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.
Pani Pakulska nadmieniła, że podczas sesji będzie przedstawiała autopoprawki z uwagi
na to, że na bieżąco wpływają wnioski oraz jednostki dokonują analizy wykonania
za 8 miesięcy.
16:53 – salę obrad opuścił radny Ryszard Staniszewski (aktualny stan radnych 12)
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy będą wolne środki na jakieś nie przyjęte
w budżecie na ten rok zadania?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że wolne środki wychodzą
po wykonaniu budżetu dlatego o wolnych środkach będzie można mówić dopiero
w przyszłym roku.
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 8 głosach „za”, oraz 3 głosach
„wstrzymujących się”.

Ad.2. Informacje o przebiegu wykonania planu sprzedaży mienia gminnego za okres
I półrocza 2018.
16:58 – salę obrad opuściła radna Magda Podburaczyńska (aktualny stan radnych 11)
Informacje z wykonania sprzedaży mienia gminnego za okres I półrocza 2018 r.
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radny Adam Miglujewicz zwrócił uwagę, że w informacji jest zapis dotyczący
zamiany nieruchomości Gminy Sulęcin z nieruchomością będącą własnością osób
fizycznych z dopłata różnicy. Radny powiedział, że kiedyś usłyszał, że Gmina nie może
dokonywać zamiany nieruchomości.
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Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że może – wtedy jest
wycena jednej i drugiej nieruchomości i w zależności która działka ma mniejszą
wartość to ta strona dopłaca.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, dlaczego nie zostało to zrobione w Trzemesznie?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że nie jest tak, że Gmina
wykupuje wszystkie działki – to są przypadki działek pod cele publiczne. Pani Walczak
dodała, że działki które zostały zamienione były to działki, których zamiana polegała
na celu publiczny. Na prywatnej działce były zlokalizowane studzienki i żeby one
mogły być własnością Gminy konieczna była ta zamiana.
Ad.3. Analiza propozycji wniosków do budżetu gminy na rok 2018, które nie znalazły
się w projekcie budżetu – ocena trafności i konieczności realizacji poszczególnych
propozycji.
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska przedstawiła wnioski złożone do budżetu na rok
2018 wskazując, które zadania nie zostały ujęte w projekcie budżetu. Pani Skarbnik
wskazała również na zadania, które mimo że nie zostały ujęte w projekcie budżetu
zostały zrealizowane w trakcie 2018 roku.
17:05 – salę obrad opuścił radny Grzegorz Zjawiński (aktualny stan radnych 10)
Podczas omawiania wniosków do budżetu złożonych przez radną Agatę
Hryniewiecką-Cichoń, radna podkreśliła, że temat brzmi: „Analiza propozycji
wniosków do budżetu gminy na rok 2018, które nie znalazły się w projekcie budżetu –
ocena trafności i konieczności realizacji” w związku z czym poprosiła o
przedstawienie oceny trafności i konieczności realizacji każdego złożonego przez nią
wniosku
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że te wnioski, które
przy analizie wykonania budżetu mogą być dodatkowo wprowadzane są
wprowadzane, a te które w tej chwili czyta Pani skarbnik – nie ma źródła
finansowania. Pani Walczak dodała, że jeżeli po analizie okaże się, że będą dodatkowe
środki to zadania będą po kolei wprowadzane.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała kiedy w tym roku skończyły się środki
na zmniejszanie bezdomności zwierząt?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że środki jeszcze są
i jak są zgłoszenia do sterylizacji to są one wykonywane.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zwróciła uwagę na to, że idąc od strony nowego
przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w stronę parku są schody, gdzie nie ma
żadnego podjazdu, a najbliższy podjazd, który jest z boku jest to sama ziemia, nie ma
nawet chodnika.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak
to sprawdzone.
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powiedziała, że zostanie

Radna Ewa Szczepańska zapytała, czemu ulica Sienkiewicza nie uzyskała
zasadności. Radna podkreśliła, że są tam tak zniszczone płyty chodnikowe, że ostatnio
kobieta z dzieckiem się przewróciła.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że w tej chwili trwa
szacowanie budżetu i rozpoczną się prace nad budżetem przyszłorocznym. Chodniki
i ulice, które nie były uwzględnione a radni wskazują że wymagają naprawy będą
uwzględniane.
Radny Jan Szymczyszyn podkreślił, że budowa oświetlenia jest bardzo ważna
ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza w okresie jesiennymi
zimowym.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że wszystkie złożone
wnioski były trafne, jednak z całej puli wniosków należało wybrać, które będą
realizowane w pierwszej kolejności a które trochę później.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czym kieruje się Gmina przy wyborze kolejności
realizacji zgłoszonych wniosków?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak
możliwościami finansowymi.

powiedziała, że głównie

Radna Agnieszka Lipska zapytała o realizację zadania dotyczącego budowy
parkingów na placu przy kościele.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że prokuratura
zamierza tam jeszcze zamontować windę dla osób niepełnosprawnych i dlatego
to zadanie nie było realizowane. Pani Walczak podkreśliła, że docelowo parkingi tam
powstaną.
Ad.4. Informacja na temat realizacji inwestycji wynikających z „Planu gospodarki
niskoemisyjnej.”
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że jeżeli chodzi
o inwestycje ujęte w planie gospodarki niskoemisyjnej to jest ich 12 i są wymienione
na str. 57-58 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulęcin”. Realizatorem
tych inwestycji jest Gmina Sulęcin, jak również inne podmioty działające na terenie
gminy oraz mieszkańcy. Dwa zadania zostały już zrealizowane: remont poszycia
dachowego na Przedszkolu Nr 1 oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Ostrów.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, do którego roku jest plan?
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że plan obowiązuje
do 2020 roku.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska nadmieniła, że lada chwila ma ruszyć
program „Czyste powietrze” w związku z czym odbędzie się spotkanie informacyjne.
Data spotkania zostanie podana w terminie późniejszym z uwagi na to, że Gmina
Sulęcin na tą chwilę nie jest ujęta w harmonogramie.
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Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę, że o 4 lat trwają rozmowy o przydomowych
oczyszczalniach ścieków i do dnia dzisiejszego nie wkopaliśmy przysłowiowej łopaty.
Należało złożyć wniosek – złożono, należało uzupełnić – uzupełniono i to przeleżało
2 lata.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że Gmina czekała 1,5
roku na ocenę wniosku. W momencie gdy skończyła się ocena, Gmina zrobiła
wszystko, aby jak najszybciej dostarczyć dokumenty do umowy o dofinansowanie.
Umowa o dofinansowanie została podpisana i wtedy przystąpiono do przygotowania
dokumentacji przetargowej. Sporządzenie dobrej dokumentacji również wymaga
czasu. Dokumentacja została przygotowana, przetarg został ogłoszony wyłoniono
wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wykonawca przygotuje harmonogram,
z którym zostaną zapoznani mieszkańcy.
Ad.5. Kultura i sport w Gminie:
- perspektywa dalszej rozbudowy stadionu,
- działalność klubów sportowych w Gminie Sulęcin, w tym rekreacja rodzin.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że jest to temat rzeka
i nie do końca wiadomo co w tym temacie przedstawić. Pani Walczak powiedziała,
że jeżeli chodzi o perspektywę dalszego rozwoju stadionu Gmina otrzymała
dofinansowanie z Euroregionu w wysokości prawie 4 mln zł na rozbudowę obiektów
na Winnej Górze. Odbędzie się całkowite rozebranie budynku „hoteliku”, praktycznie
zostaną same ściany, będzie rozbudowa i nadbudowa łącznie z trybunami przy boisku
do piłki plażowej. Nie będzie ruszane boisko asfaltowe, na którym znajduje się w tej
chwili nauka jazdy. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
Przygotowywany jest plac rekreacyjny z funkcją boiska treningowego na terenie
pomiędzy Postomią a Ośrodkiem Kultury.
Radny Jeremi Borowiec zapytał, co z salą gimnastyczną na stadionie?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że będzie ona
rozebrana, rozbudowywana i modernizowana. Pani Walczak podkreśliła, że tak jak
mówiła wcześniej z obecnie istniejącego budynku zostaną tylko mury.
Radna Anna Wyczachowska przypomniała, że Komisja Infrastruktury i Gospodarki
Rady Miejskiej w Sulęcinie zwracała kiedyś uwagę na to, że nie ma regulaminu przy
stadionie. Radna zapytała czy taki regulamin już jest?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że postara się aby do
sesji regulamin został zamieszczony.
Ad.6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radna Anna Wyczachowska zapytała, czy wiadomo kiedy ruszy remont pierwszego
odcinka drogi w Wędrzynie?
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział, że lada
moment.
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Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że wykonawca jest już
wyłoniony. Pani Walczak podkreśliła, że wykonawcę bardziej obowiązuje termin
zakończenia zadania niż rozpoczęcia.
Radna Agnieszka Lipska zawnioskowała o uporządkowanie terenu na Winnej Górze
przy schodach, koło małej muszli. Radna podkreśliła, że jest tam bardzo duży bałagan.
Radny Jeremi Borowiec zapytał, czy do Gminy należy droga pomiędzy garażami
na Pl. Mickiewicza a budynkami mieszkalnymi?
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że prawdopodobnie
częściowo należy to do wspólnoty mieszkaniowej.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy Burmistrz Sulęcina wyraził zgodę dla sołtysa
albo rady sołeckiej, czy on w ogóle się zwracał z takim wnioskiem, że na przyszły rok
jak zebranie wiejskie podejmie decyzję żeby posadowić lampy przy drodze
do cmentarza na energię elektryczną – czy była taka (albo jest) wstępna zgoda,
że Burmistrz będzie płacił za energię zużytą?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że jeśli chodzi
o sołectwa to jest taka zasada, że jeżeli sołectwo przeznacza jakieś środki
na inwestycje realizowane na terenie sołectw do Gmina 50% dokłada.
Radny Adam Miglujewicz podkreślił, że będą to dodatkowe lampy więc zwiększy się
koszt. Radny zapytał czy Gmina nie widzi problemu?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że nie. Pani Walczak
podkreśliła, że wniosków o nowe lampy i nowe oświetlenie jest mnóstwo.
Radny Adam Miglujewicz zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Naczelnika Wydziału
IZiG Grzegorza Gwizdka, czy orientuje się, jakie są teraz ceny rynkowe położenia
kostki brukowej 8 mm, gdzie nas nic nie interesuje?
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział, że ceny
kształtują się na takim poziomie jaki wynika z rozstrzyganych ostatnio przetargów.
Radny Adam Miglujewicz poprosił o informację kiedy będzie mógł przyjechać
do Urzędu i zapoznać się z kosztorysem ofertowym.
Radny Adam Miglujewicz zapytał o plan oceny hydrologicznej dla Trzemeszna.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że osoba która
zaproponowała zrobienie tego planu miała problemy zdrowotne. Obecnie ta osoba
zaczęła funkcjonować ale projektuje inne rzeczy dla Gminy. Pan Komorowski
poprosił o niełączenie Gminy z problemami Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Radny Piotr Jacykowski zapytał, co z uchwałą w sprawie miejscowego plan
w Długoszynie.
Zastępca Naczelnika Wydziału IZiG Grzegorz Gwizdek powiedział,
że w poniedziałek zostanie do radnych przesłany projekt uchwały w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie
Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który
będzie procedowany na najbliższej sesji.

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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