PROTOKÓŁ NR XXIX/2013
z przebiegu XXIX sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
która odbyła się w sali narad Ośrodka Sportowo -Wypoczynkowego
w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1
w dniu 13 marca 2013 r.
W sesji uczestniczyło 21 radnych. Skład ustawowy Rady – 21 osób.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał na drukach:
- druk nr 241 w sprawie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego
Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna,
- druk nr 245 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli dotyczącej ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych na kwotę
498154,29 zł w 2011 roku,
- druk nr 247 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Choszczno oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad
korzystania z tych obiektów,
- druk nr 248 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Choszczno na lata 2013 – 2024,
- druk nr 249 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choszczno w
2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki,
- druk nr 250 w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- druk nr 251 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
- druk nr 252 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności,
- druk nr 253 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- druk nr 254 w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
- druk nr 255 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Choszczno,
- druk nr 256 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,
położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej.
- druk nr 257 w sprawie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego
Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2012 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami i wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych
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7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie obrad.
Przebieg sesji:
Ad. 1. P. Mariola Kołodko Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choszcznie o godzinie 14:00
otworzyła obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Choszcznie.
Stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 21 radnych, co
upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza wraz z kierownictwem Urzędu,
zaproszonych gości. Do liczenia głosów poprosiła radnego p. Sylwestra Stefańskiego.
W tym miejscu na wniosek radnego Stefana Szemlija radni uczcili minutą ciszy osobę
zmarłego Mieczysława Czajkowskiego, działacza oświatowego Choszczna.
Pan Adam Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
projekty uchwał, na druku 258 o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty
targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso, oraz druk nr 259 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.
Pan Burmistrz poprosił o wycofanie z porządku obrad projekt na druku nr 256 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie
przy ul. Zielnej.
Radny pan Roman Czapiewski wnosił o wycofanie projektu na druku nr 257 w sprawie
skargi Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno na
Burmistrza Choszczna uzasadniając niezgodność projektu z § 61 pkt. 3 i 4 Statutu Gminy.
Radny pan Remigiusz Szczęsny zapytał o powód wycofania druku nr 256.
Pan A. Andriaszkiewicz wyjaśnił, że nie będzie można zrealizować tej inwestycji na tej
nieruchomości gruntowej.
Radna Teresa Kasior złożyła wniosek przeciwny do druku 257 i wniosła o pozostawienie tego
projektu w porządku obrad sesji.
Radna Mariola Kołodko Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła wniosek, aby projekt na
druku 257 został przesunięty w porządku obrad po druku 245.
Radny Roman Czapiewski – zadał pytanie czy obowiązuje nas Statut Gminy.
Radny Piotr Nahorski – stwierdził, że części radnym zależy, aby ta skarga nie była
rozpatrzona. Skargi rozpatruje Rada Miejska i Rada ma wyłączne kompetencje do
stwierdzenia czy jest zasadna skarga czy nie.
Radny Roman Czapiewski – ustosunkował się do braku uzasadnienia przy projekcie uchwały
i stwierdził, że po co uchwalamy Statut skoro go łamiemy. Dalej poinformował, że pani
Przewodnicząca Rady mówiła, że uzasadnienie do uchwały przedstawi Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej.
Radny Piotr Nahorski – uważa, że uchwała powinna mieć uzasadnienie, ale to Rada decyduje.
Radny Bogusław Szymański – odniósł się do wypowiedzi radnego Nahorskiego, że
wielokrotnie zwracał Mu uwagę, gdy był Przewodniczącym Rady.
Radna Teresa Kasior – wyjaśniła, że po raz pierwszy Komisja nie wypracowała zdania i kto
miał przedstawić to uzasadnienie i na jakiej podstawie.
Radny Józef Sakowski – złożył wniosek o przystąpieniu do pracy.
Pani Mariola Kołodko poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji pod
głosowanie: 11 głosami „za”, 4 głosy „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się” na obecnych 21
radnych zamknięto dyskusję.
Radni przeszli do głosowania nad złożonymi wnioskami:
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- druk nr 258 – za wprowadzeniem do porządku obrad zagłosowało 21 radnych. Projekt został
przyjęty do porządku.
- druk nr 259 – za przyjęciem zagłosowało 20 radnych, 1 osoba nie brała udziału w
głosowaniu. Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad.
- druk nr 256 – za wycofaniem z porządku zagłosowało 19 radnych, 1 głos „ przeciw”, 1
osoba nie brała udziału w głosowaniu. Projekt został wycofany.
- wniosek radnego Romana Czapiewskiego o wycofanie z porządku druku nr 257, radni
zagłosowali, 10 głosów „za”, 11 głosów „ przeciw”. Druk został w porządku obrad.
- wniosek pani Przewodniczącej Rady o przesunięciu druku nr 257 po druku 245. Za
wnioskiem zagłosowało 11 radnych, 9 głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się na
obecnych 21 radnych wniosek został przyjęty.
Za całym porządkiem obrad zagłosowało 17 radnych, 1 głos przeciwny, 2 głosy wstrzymujące
się przy obecnych 21 radnych.
Ad. 2. W kolejnym punkcie porządku radni przyjęli protokół z XXVIII sesji bez
odczytywania – 21 głosami „za”.
Ad. 3. W punkcie rozpatrywania projektów i podejmowania uchwał objaśniane były
projekty:
- druk nr 241 w sprawie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego
Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna.
Projekt przedstawiła radna Teresa Kasior Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informując, że
radni otrzymali projekt z uzasadnieniem i stwierdziła, że skarga jest zasadna i tak proponuje
Komisja w projekcie uchwały.
W dyskusji Gos zabierali:
Radny Bogusław Szymański – zadał pytanie czy pani radna występuje jako radna czy
Przewodnicząca Komisji.
Radna Kasior odpowiedziała, że jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Radny Piotr Nahorski – zadał pytanie do radcy prawnego czy Burmistrz przekroczył
uprawnienia przyjmując w umowie dzierżawy zapis na 25 lat.
Radny Roman Czapiewski – to nie było tematem skargi Stowarzyszenia.
Dyskusję zakończono i Przewodnicząc Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie:
głosami 11 „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się” uchwała
została podjęta.
Nr uchwały XXIX/236/2013.
- druk nr 245 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli dotyczącej ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych na kwotę
498154,29 zł w 2011 roku.
Projekt omówiła radna Teresa Kasior Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i złożyła wniosek
formalny, aby w § 3 po słowie do końca dopisać „ do końca kwietnia 2013 roku”.
Wniosek przegłosowano 11 głosami „za”, 7 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” na
obecnych na sali 21 radnych.
Radny Roman Czapiewski – zabrał głos i powtórzył to co mówił w grudniu, że ta kontrola nie
jest potrzebna i będzie głosował przeciw tej uchwale. Dalej zacytował § 94 ustawy o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który obliguje Burmistrza do dostarczenia
potrzebnych dokumentów w celu zgłoszenia do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych.
Radna Teresa Kasior – odniosła się do wypowiedzi radnego i powiedziała, że pismo takie na
podstawie uchwały zostało skierowane do Burmistrza, żeby ułatwić sprawę Komisji. Pan
Czapiewski przeprowadził kontrolę i brakuje kserokopii faktur.
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Radny Roman Czapiewski- odpowiedział, że faktury były, tylko Zespół Kontrolny
zdecydował o nie braniu faktur, gdyż jest wszystko w pozostałych dokumentach, nie prawdą
jest, że Burmistrz nie przedstawił dokumentów. Radny porosił p. Kasior o odczytanie treści
pisma o jakie dokumenty radna się starała i uważa, że jest tam napisane niezbędnych.
Radna Teresa Kasior – jest zaskoczona wypowiedzią radnego Czapiewskiego, że kserokopie
faktur są nie potrzebne. Postawi wniosek na Komisji, aby wycofać radnego z tej kontroli.
Radny Roman Czapiewski – mówiłem, że Burmistrz przedstawił faktury, a nie kserokopie.
Dyskusję zakończono i Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie:
głosami 11 „za” przy 10 głosach „przeciwnych” uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/237/2013.

-

druk nr 257 w sprawie

skargi Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska
Naturalnego Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna.
Przedstawiła Radna Teresa Kasior Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informując radnych,
że jest to jedyny przypadek , że Komisja nie wypracowała stanowiska czy skarga jest zasadna
czy nie.
W dyskusji głos zabierali:
Radny Stefan Szemlij – poprosił o zaprotokułowanie, że procedujemy nad projektem
uchwały, który nie spełnia warunków formalnych i godzimy się na łamanie statutu, który
wcześniej uchwaliliśmy.
Radny Roman Czapiewski – zapytał w jakiej roli występuje radna Kasior, bo projekt
podpisała pani Mariola Kołodko Przewodnicząca Rady. Pani Kasior chyba nie do końca
zapoznała radnych ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Dalej radny Czapiewski odczytał
wyciąg protokołu wyniku głosowania wniosku jaki Przewodnicząca Teresa Kasior poddała
pod głosowanie na Komisji Rewizyjnej. Dalej radny stwierdził, że nie prawdą jest o nie
zajęciu przez Komisję stanowiska w tej sprawie.
Radna Teresa Kasior – uważa, że protokół trzeba odsłuchać. Komisję zwołałam na 18 lutego,
bo Radę obowiązują przepisy KPA i terminy mijają. Pytanie jest takie: czy Burmistrz miał
prawo zawrzeć umowę z inwestorami.
Radny Roman Czapiewski – odniósł się do wystąpienia pokontrolnego RIO, w którym
stwierdza się, że odpowiedzialność ponosi Burmistrz. Czy po 3 latach ważne jest rozpatrzenie
tej sprawy, jeśli Burmistrz po wytyku RIO nic nie robił.
Pani Mariola Kołodko Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach. Przerwa od
godz.15:15 do 15:20.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i po konsultacji z mecenasem Kaliną
przedstawiła 3 możliwości podjęcia uchwały: że jest zasadna skarga, niezasadna, lub w części
zasadna. Przewodnicząca złożyła wniosek o przegłosowanie skargi w całości zasadną i
poddała pod głosowanie swój wniosek. Radni zagłosowali 11 głosami „za”, 7 głosów
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było, Przewodnicząca zapytała się kto nie brał
udziału w głosowaniu i rękę podnieśli: radny Krzysztof Gromadzki, radny Roman
Czapiewski. Dalej Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie zmian w uchwale na druku
257. W związku z tym, że wniosek został uznany za zasadny i skarga została uznana za
zasadną. § 1 otrzymuje brzmienie: stwierdza się zasadność skargi Stowarzyszenie Na Rzecz
Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna, § 2 zostaje
wykreślony, pozostaje § 3 jako 2.
Radny Bogusław Szymański poprosił o głos informując, że zanim Pani ogłosiła przerwę
trwała dyskusja, miał się wypowiedzieć mecenas Kalina i nie słyszałem wniosku o
zamknięcie dyskusji.
p. Mariola Kołodko odpowiedziała, że dr Kalina udzielił jej odpowiedzi, że z radnym
rozmawiał w czasie przerwy.
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Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami 11 „za” przy 7
głosach „przeciwnych”, głosów „wstrzymujących” nie było, w głosowaniu udział nie brali:
radny Bogusław Szymański, radny Wiesław Włudarski, radny Roman Czapiewski, uchwała
została podjęta.
Nr uchwały XXIX/238/2013.
- druk nr 247 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Choszczno oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
Uchwałę przedstawił pan Adam Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza i wprowadził
autopoprawki: w załączniku nr 1 w pkt. 4 i 5 dodać należy przystanki Smoleń i Wardyń.
W dyskusji głos zabierali:
Radny Piotr Nahorski – czy jest wykaz przystanków komunikacyjnych, które będą przez
powiat ustanowione i czy znane są koszty wiat przystankowych za które odpowiada gmina.
Pan Andriaszkiewicz - wyjaśnił, że wykaz przystanków w załączniku dotyczy terenów
gminnych.
Radny Paweł Nahorski – zapytał czy świadomie rezygnujemy z opłat z dworca PKP.
Pan Andriaszkiewicz – nie zajmowaliśmy się dotychczas tym tematem.
Radny Piotr Nahorski - poruszył sprawę oznakowania przystanku przy Gimnazjum.
Pan Andriaszkiewicz – wyjaśnił, aby obniżyć koszty dowozu dzieci do szkół, wprowadzono
linie rejsowe i pozwolono korzystać z przystanków.
Radny Zbigniew Stróżyński – zwrócił uwagę, że w Smoleniu przystanek jest przy świetlicy, a
nie przy domu katechetycznym.
Pan Andriaszkiewicz wprowadził autopoprawkę w Smoleniu należy zapisać, że przystanek
jest „ przy świetlicy” zamiast kościoła.
Dyskusję zakończono i Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie:
głosami 21 „za” uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/239/2013.
- druk nr 248 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Choszczno na lata 2013 – 2024. Projekt przedstawiła p. Barbara Król Skarbnik Gminy.
Powiedziała o konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do wielkości,
które są zawarte z budżecie na rok 2013 . P. Skarbnik powiedziała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa zwróciła na to uwagę w piśmie, które przesłała na ręce p. Burmistrza i
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach i
uwag nie było. P. Skarbnik wniosła w imieniu p. Burmistrza autopoprawki wynikające z tego,
że jest rozliczony rok 2012 i o 19 groszy jest mniej długu. Druga autopoprawka dotyczy
środków unijnych, na stronie 1 w załączniku nr 1 w rubryce 1aue w roku 2013 powinno być
521 358,20 zł. W 1a1 powinna być kwota 462 485,94 zł . W roku 2014 dodatkowa kwota
15 960 zł. 19 groszy wystąpi w 2020 roku w dochodach o 19 groszy będzie mniej w kolumnie
1 i 1a. W 2020 roku na str. 3 o 19 gr mniej w kolumnie 28 i 25. Od 2012 r. zdjąć do roku
2019. Pani Skarbnik prosi o wyrozumiałość i dostosowanie tej uchwały do roku 2012. W
imieniu p. Burmistrza wnosi o podjęcie uchwały wraz z autopoprawkami.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady p. Mariola Kołodko poddała projekt uchwały pod
głosowanie: głosami 10 „za” przy 11 głosach „przeciwnych” uchwała nie została podjęta.
( Skład ustawowy Rady – 21 radnych).
- druk nr 249 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choszczno w
2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki.
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Pan Adam Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
21 „za” uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/240/2013.
- druk nr 250 w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Omówił pan Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
21 „za” uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/241/2013.
- druk nr 251 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Pan A. Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały, wprowadził
autopoprawkę wprowadzając na koniec rozdziału 3 dopisać punkt 2 w treści: „ Informacje z
realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 zostanie przekazana Radzie Miejskiej do 31 marca
2014 roku”.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
21 „za” uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/242/2013.
- druk nr 252 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Przerwa trwała od godz. 15:55 do 16:05.
Po przerwie uchwałę przedstawił Zastępca Burmistrza Adam Andriaszkiewicz w prezentacji
audiowizualnej. Burmistrz omówił wdrożenie nowej ustawy o utrzymaniu czystości,
powiedział do czego Gmina jest zobowiązana. Według nowego systemu Gmina staje się
odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Pan Burmistrz przedstawił autopoprawki. W § 2 ust
1 ustala się „miesięczną” stawkę opłaty, w ust 2 też należy dopisać „ miesięczną”. §3 ust 2
pkt. 2 powinna być kwota 13,44 zł i w pkt. 3 kwota 26,88 zł pkt. 1 i 4 bez zmian, w ust 3 §3 w
treści wykreślić słowo „ metalowe”.
W dyskusji głos zabierali:
Radny Piotr Nahorski – zapytał czy dopuszczone są inne pojemniki niż 6,06m3.
Burmistrz Andriaszkiewicz odpowiedział, że dopuszczone są 30 litrowe.
Radny Piotr Nahorski – zabrał głos wyrażając swoją opinię, że późno zaczęliśmy wdrażać tą
ustawę w życie. Jest to już trzecia propozycja Burmistrza. Radny złożył wniosek formalny o
odesłanie tego projektu uchwały do Komisji Komunalnej, aby przygotować propozycję
według nowelizacji ustawy, która weszła 6 marca, i od gospodarstw domowych w
zróżnicowanych kategoriach 1 – 2, powyżej 2 do 4 i powyżej 4 członków rodziny.
Pan Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza – odniósł się do wypowiedzi radnego Nahorskiego
i przypomniał, że na Komisjach byli przedstawiciele wszystkich Klubów i nikt uwag nie
wniósł. Jest to działanie destrukcyjne. Apelował o podjęcie uchwały.
Radny Nahorski – podtrzymał swój wniosek.
Przewodnicząca poddała wniosek radnego Nahorskiego pod głosowanie. Za wnioskiem
zagłosowało 11 radnych, 9 głosów wstrzymało się na obecnych 20 radnych na sali. Projekt
uchwały został odesłany do Komisji Komunalnej.
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- druk nr 253 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Omówił pan Zastępca Burmistrza A. Andriaszkiewicz wprowadzając autopoprawkę cały § 8
o treści „Z tytułu uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym przejmuje Gmina Choszczno”. Kolejne § otrzymają następną punktację.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Piotr Nahorski – w tej treści uchwały nie widzi związku z poprzednią, więc należy ją
podjąć.
Radny Paweł Nahorski – zadał pytanie: jeśli wygra przetarg firma x na rok czasu, skończy się
ten rok i na następny znów w stawce opłat będzie koszt pojemników dla drugiej firmy, kto
będzie ponosił koszt amortyzacji i dlaczego przy zmianie firmy mamy ponosić koszt
pojemników.
Pan Andriaszkiewicz – odpowiedział: w kwocie przeznaczonej za gospodarowanie odpadami
chcemy zawrzeć amortyzację roczną urządzeń. W tej kwocie jest ujęta dzierżawa rocznej
eksploatacji pojemników.
Radny Józef Sakowski – zapytał: czy Burmistrz podtrzymuje swoje zdanie, że przetarg będzie
tak ogłoszony, że firma będzie rozliczała się z ilości śmieci całego miasta.
Pan Andriaszkiewicz – odpowiedział, że zgodnie z regulaminem będą wywożone śmieci.
Radny Piotr Nahorski - zapytał w jaki sposób firma będzie decydowała czy odpady zbierane
są selektywnie czy nieselektywnie.
Pan Andriaszkiewicz powiedział, że będą zasady zawarte w umowie z firmą.
Dyskusję zakończono i Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie:
głosami 19 „za” na obecnych na sali 19 radnych uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/243/2013.
- druk nr 254 w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Przedstawił A. Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza wprowadzając autopoprawkę w §1 ust 2
należy wpisać „Gmina Choszczno” zamiast Urząd Miejski.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
20 „za” na obecnych na sali 20 radnych uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/244/2013.
- druk nr 255 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Choszczno.
Uchwałę przedstawił pan A. Andriaszkiewicz informując, że deklaracja jest ściśle związana z
uchwałą o metodzie uchwalenia stawek.
Radny Piotr Nahorski złożył wniosek o odesłanie tego projektu uchwały do Komisji
Komunalnej.
Za wnioskiem zagłosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 głosów przeciwnych
przy obecnych na sali 19 radnych.
- druk nr 258 o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2
czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od
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posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pan Andriaszkiewicz przedstawił projekt uchwały.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
19 „za” na obecnych na sali 19 radnych uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/245/2013.
- druk nr 259 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Omówił pan A.
Andriaszkiewicz.
Dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie: głosami
18 „za” na obecnych na sali 18 radnych uchwała została podjęta.
Nr uchwały XXIX/246/2013.
Ad. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2012 r. Bez uwag i dyskusji.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami i wykonania
uchwał Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca poinformowała, że zarządzenia Burmistrza
znajdują się na stronach BIP Urzędu Miejskiego i do złożonego sprawozdania, które było
wyłożone w Biurze Rady nikt uwag nie wniósł.
Ad. 6. W punkcie kolejnym radni zgłaszali interpelacje i zapytania:
Radny Roman Czapiewski- poruszył sprawę nie uchwalenia wpf przez Radę po raz drugi i
zapytał mecenasa p. Stanisława Kalinę o skutki prawne, finansowe czy jakiekolwiek inne, dla
Gminy jakie przyniesie nie uchwalenie wpf.
Mec. Kalina – zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada ma obowiązek podjąć dwie
uchwały. Rada pierwszą podjęła, drugiej dwukrotnie nie podjęła. To oczywiste naruszenie
prawa i to na gruncie najwyższym tj. łamanie ustawy…
Radny Piotr Nahorski – zadał pytanie Burmistrzowi „ Czy projekt uchwały wpf i załączniki są
zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 stycznia 2013 roku w sprawie wpf, a
szczególnie załącznik opisowy tzw. 3”.
p. Barbara Król Skarbnik – odpowiedziała: „ Nie jest zgodne i na tym etapie nie mogą być
zgodne. Najpierw państwo jesteście zobowiązani doprowadzić wpf do zgodności z budżetem,
a potem do zgodności z rozporządzeniem. Do zgodności z rozporządzeniem jest czas do 31
marca. Gdybyście państwo podjęli dzisiaj tą uchwałę, to na mocy art. 232 uchwalić pan
Burmistrz. W tym państwa rola mogła już być nie potrzebna”.
Radny Piotr Nahorski – „ Według pani Skarbnik Rada Miejska przyjmując dzisiaj uchwałę
mogłaby nie stosować rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 roku”.
p. Król Skarbnik – „ Państwo Radni nie uchwaliliście tej uchwały zgodnie z budżetem, RIO
zrobiła uwagę, mieliście obowiązek uchwalić najpierw zgodnie z budżetem”
Radny Piotr Nahorski – „ A może budżet powinien być zgodny z wpf- em”
p. Król Skarbnik – „ Takiego przepisu ustawa o finansach publicznych nie przewiduje”.
Radny Piotr Nahorski – złożył interpelację informując, że 30 listopada 2012 roku pan
Wicemarszałek Województwa wystąpił do Burmistrza z wnioskami pokontrolnymi w sprawie
zakończenia zagospodarowania terenu wokół jeziora Klukom, radni nie byli poinformowani.
Organ kontrolny wykazał, że naruszono prawo o zamówieniach publicznych…. zostanie
nałożona korekta 5%. Radny zadał pytanie czy Gmina Choszczno otrzymała pismo od
Marszałka Województwa w sprawie naliczenia tych 5% i czy w budżecie zostały ujęte i
naliczone.
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Pan Adam Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza wyjaśnił, ze tak była kontrola z Urzędu
Marszałkowskiego i niektóre zapisy dla kontrolujących były nie jasne więc trzeba było
wyjaśniać, i o nie całe 4 tyś została pomniejszona dotacja na tą inwestycję, trzeba było
zwrócić tą kwotę.
Radny Zbigniew Żółkiewicz – złożył interpelację w sprawie naprawy wiaty przystankowej na
ulicy Stargardzkiej.
Radny Bogusław Szymański – zapytał dlaczego Pani Przewodnicząca nie dopuściła do dalszej
dyskusji po ogłoszonej przerwie, kiedy dyskusja nie była zakończona, nie dała Pani
wypowiedzieć się wszystkim radnym.
P. Mariola Kołodko Przewodnicząca Rady uważa, że wystarczająco udzieliła odpowiedzi
radnemu.
Radny Bogusław Szymański – przypomniał, że uchwała budżetowa została podjęta na
ostatniej sesji, a Pani Przewodnicząca nie sprostowała swojego stwierdzenia o nie podjęciu
uchwały. Radny oczekuje sprostowania.
Pani Mariola Kołodko - wyjaśniła, że była to jej oczywista pomyłka.
Radny Szymański – zapytał pana Burmistrza czy prawdą jest, że prowadzone jest w MPGK
dochodzenie prokuratorskie i zamieszani są w to niektórzy radni. Dalej zapytał
Przewodniczącą czy prawdą jest, że w 2011 roku była zatrudniona w MPGK na umowę –
zlecenie. Czy to zlecenie wykonała.
Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że odpowie na to pytanie, ale nie koniecznie dzisiaj.
Radny Szymański poinformował, że wystąpi o udzielenie informacji publicznej.
Radny Piotr Nahorski zabrał głos cytując Statut Gminy, że zapytania składa się w sprawach
dotyczących Gminy.
Radny Stefan Szemlij – zawnioskował do Burmistrza, aby w Barbakanie utworzyć punkt
informacyjno – turystyczny i umożliwić eksponowanie zbiorów choszczeńskich.
Ad. 7. W punkcie wolne wnioski i informacje.
Radny Piotr Nahorski – zapytał, czy Gmina Choszczno podejmuje skuteczne działania, aby
spróbować przeprowadzić skuteczne przekształcenie ripoku naszego składowiska na
wojewódzkie.
Pan A. Andriaszkiewicz odpowiedział, że w ubiegłym roku było polecenie zamknięcia
naszego składowiska. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zlokalizowania ripoku w
Choszcznie tj. w Stradzewie. Burmistrz obiecał przedstawić dokumenty w sprawie prób
poszerzenia wysypiska. Przywrócenia szans powołania składowiska regionalnego.
Radny Piotr Nahorski zapytał, czy był pomysł na wydzierżawienie składowiska odpadów w
Stradzewie na rzecz innego.
Ad. 8. Wobec wyczerpania porządku dziennego, p. Przewodnicząca Rady zakończyła obrady
XXIX sesji Rady Miejskiej w Choszcznie.
Sesja została zakończona o godzinie 18:05
Protokołowała Anna Fic- Łasowska.
Przebieg sesji został nagrany na CD.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Mariola Kołodko
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