PROTOKÓŁ NR XVI/2016
z przebiegu XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie,
która odbyła się 28 czerwca 2016 r. w Choszczeńskim Domu Kultury ul. Bohaterów
Warszawy 17 w Choszcznie.

W sesji uczestniczyło 19 radnych. Skład ustawowy Rady - 21 osób. Nieobecni radni: Dorota
Iskierska, Kazimierz Czapiewski, radna Beata Mitera spóźniła się.
Porządek sesji.
l. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokół z XV sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk nr 137 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2015,
- druk nr 138 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 r.,
- druk nr 139 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2016,

- druk nr 140 zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z
dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Choszczno na lata 2016-2030,

druk nr 141 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze póh'ocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez
samorządowe instytucje kultury za pierwsze póh'ocze,

- druk nr 142 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Choszczno,

- druk nr 143 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Choszczno,
- druk nr 144 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw
zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno,
- druk nr 145 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie na okres l sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca
2017 r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Choszcznie (protokół Nr 2),
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady

Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przebieg sesji:
Ad l. P. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie o godzinie
12:00 otworzył obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie.
Stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy l 8 radnych, co upoważnia
Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitał radnych Rady Miejskiej, pana Roberta Adamczyka Burmistrza wraz z
pracownikami, zaproszonych gości, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Do liczenia głosów poprosił radnego p. Bogusława Znaczko, który wyraził zgodę.

W związku z rezygnacją radnego Stefana Szemlija z funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady
Miasta, pan Przewodniczący Rady złożył podziękowanie radnemu Szemlijowi za
dotychczasową pracę na rzecz choszczeńskiej młodzieży. Na wniosek Młodzieżowej Rady
Miasta nowym opiekunem została radna Małgorzata Majewska. Pan Przewodniczący Rady

powołał radną Maj ewską na funkcję opiekuna MRM.
Zgodnie z art. 20 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady wprowadził do

porządku obrad po dmku 145 projekty uchwał na drukach:
- nr 146 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu
istniejących dróg gminnych,
- nr 147 w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej^ administracyjnej i
organizacyjnej i poinfonnował, że oba druki były omawiane na wszystkich komisjach.
Zmian w porządku obrad więcej nie było.
Ad 2. W kolejnym punkcie porządku radni przyjęli protokół z XV sesji bez odczytywania 18 głosami „za".

Ad 3. W punkcie rozpatrywania projektów i podejmowania uchwał objaśniane były i
podejmowane uchwały na drukach:
- druk nr 137 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2015.
Na obrady dotarła radna Beata Mitera.

Pani Barbara Król Skarbnik Gminy wprowadziła autopoprawki w sprawozdaniu do
publikacji: należy wpisać słowo „wybory^ i w załączniku sołeckim w sołectwie Zamęcin
należy przestawić szyk w zdaniu. Pani Skarbnik odczytała uchwałę - opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu, która jest pozytywna.
Pan Robert Adamczyk Burmistrz zabrał głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2015 rok.

Radny Wojciech Sierakowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych z
wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutońum z tytuhi wykonania
budżetu za 2015 r., następnie odczytał opinię o wniosku z RIO, która jest pozytywna.

Dyskusji niebyłe. Radni 19 głosami „za" uchwałę podjęli. Uchwała Nr XVI/135/2016.
- druk nr 138 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2015 r. W dyskusji udział wzięli:
Radna Beata Mitera w imieniu klubu radnych „ Nasza Gmina" zabrała głos informując, że
radni z klubu będą głosować za udzieleniem absolutorium.
Radna Anetta Bikowska w imieniu klubu radnych „ Centrum Samorządowe - Odrodzenie"
poinformowała z uzasadnieniem, że radni członkowie klubu będą głosować za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi Choszczna panu Robertowi Adamczykowi.
Radna Teresa Kasior zabrała głos w sprawie oceny sprawozdania z budżetu za 2015 r.
Poinformowała o wysokiej kwocie zobowiązań gminy na koniec roku, uważa, że pan
Burmistrz wykorzystał subwencje oświatowe i naruszył kompetencje Rady. Zobowiązania

wymagalne dotyczą nie zapłacenia za faktury do MPGK, zobowiązania wobec wspólnot
mieszkaniowych i BOSS za nie płacenie świadczeń socjalnych. Stwierdziła, że będzie
głosować przeciw absolutorium razem z kolegą Pawłem Nahorskim,

Więcej dyskusji nie było i radni przeszli do głosowania nad uchwałą.
Za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Choszczna głosowało 17 radnych 2 radnych było
przeciwnych. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr XVI/136/2016.
Ogłoszono przerwę w obradach, która trwała od godz. 12:55 do 13:05.
Po przerwie Pan Bogusław Szymański wznowił obrady.

- druk m- 139 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2016 omówiła pani

Skarbnik. Dyskusji nie było. Radni 18 głosami „za" uchwałę podjęli. Jedna osoba nie zdążyła
powrócić z przerwy w obradach. Uchwala Nr XVI/137/2016.
- druk nr 140 zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21
gmdnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na

lata 2016-2030 omówiła pani Barbara Król Skarbnik Gminy. Dyskusji nie było. Radni 19
głosami „za" uchwałę podjęli. Uchwała Nr XVI/138/2016.
- druk nr 141 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
mformacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultiry

za pierwsze półrocze omówiła pani Barbara Król Skarbnik Gminy poprawiając Uterówkę w
tytule uchwały „prognozy". Dyskusji nie było. Radni 19 głosami „za" uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XVI/139/2016.
- druk nr 142 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno
omówiła pani Barbara Król Skarbnik Gminy. Dyskusji nie było. Radni 19 głosami „za"
uchwałę podjęli. Uchwala Nr XVI/140/2016.
- druk nr 143 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Choszczno omówił pan Burmistrz. Dyskusji nie było. Radni 19 głosami „za" uchwałę

podjęli. Uchwala Nr XVI/141/2016.
- druk nr 144 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych
na terenie Gminy Choszczno omówił pan Burmistrz wprowadzając autopoprawkę w punkcie

pierwszym załącznika do uchwały wykreślając słowo „i młodzieży". Dyskusji nie było. Radni
19 głosami „za" uchwałę podjęli. Uchwala Nr XVI/142/2016.
- druk nr 145 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Choszcznie na okres l sieqmia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. omówił pan Burmistrz

informując, że będzie to podwyżka za wodę, a za odbiór ścieków kwota pozostaje bez zmian.
Radny Paweł Nahorski stwierdził, że pan Burmistrz proponuje znaczną podwyżkę ceny wody.

Skąd w programie modernizacji z 8 milionów za oczyszczalnie zrobiło się ponad 20
milionów. Mogę mieć wątpliwości co do dobrej weryfikacji wniosku.
Pan Robert Adamczyk Burmistrz odpowiedział, że ta cena jest dobrze kalkulowana. Wniosek
jest zweryfikowany przez firmę.

Radny Paweł Nahorski powtórzył pytanie: potrzebna jest informacja na temat wysokości
odpisu amortyzacyjnego za SuUszewo i rezerwy finansowej związanej z planowanymi
inwestycjami, która została wliczona do tej taryfy.
Pracownik MPGK odpowiedział: odpis amortyzacyjny za Suliszewo 4,5% rocznie, został

wliczony w plan amortyzacji , wartość wykonanych robót 2 min 200 tyś. W kalkulacji na
taryfę przewidziana Jest rezerwa pół miliona zł. na wkład własny na przebudowę stacji
uzdatniania wody w Choszcznie.

Radni 17 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących się uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XVI/143/2016.
- druk nr 146 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu
istniejących dróg gminnych omówił pan Burmistrz. Dyskusji nie było. Radni 19 głosami „za"
uchwałę podjęli. Uchwała Nr XVI/144/2016.
- druk nr 147 w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i
organizacyjnej i poinfonnował, że oba. druki były omawiane na wszystkich komisjach omówił
pan Burmistrz. Dyskusji nie było. Radni 19 głosami „za" uchwałę podjęli.

Uchwala Nr XVI/145/2016.

Ad 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
w Choszcznie w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za rok 2015, protokół nr

2/2016 odczytał radny Wojciech Sierakowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Uwag nie było.

Ad 5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej
radni przyjęli bez uwag.
Ad 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Beata Mitera złożyła interpelację dotyczącą utworzenia przejścia do kościoła św.
Jadwigi od strony ulicy Staszica.
Radna Teresa Kasior poprosiła o uzupehiienie odpowiedzi na złożoną wcześniej interpelację
dotyczącą ugody Gminy w 2015 r., na jakich warunkach.
Ad 7. Wolne wnioski i informacje. Bez uwag.
Ad 8. Wobec wyczerpania porządku obrad p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady

Miejskiej w Choszcznie zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie dziękując
wszystkim za udział. Sesję zakończono o godzinie 13:40.
Protokołowała Anna Fic- Łasowska.

