Protokół nr XX/2008
z przebiegu XX sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
która odbyła się w Sali Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego
w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1
w dniu 29 września 2008r.
W sesji uczestniczyło 21 radnych. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 250 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choszczno
Na lata 2007 – 2015”,
- druk 251 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choszczno na lata
2007 – 2015:,
- druk 252 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Choszczna”,
- druk 265 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Choszcznie,
- druk 266 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach
administracyjnych Gminy Choszczno,
- druk 267 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołki na lata
2008 – 2015,
- druk 268 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzecko na lata
2008- 2015,
- druk 269 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławęcin na lata
2008 -2015,
- druk 271 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych,
połoŜonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działek
190/2: 190/3: 190/4,
-- druk 272 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
- druk 273 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- druk 275 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 – 2020,
- druk 277 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.
4. Przyjęcie informacji Bur mistrza Choszczna z przebiegu wykonania budŜetu Gminy
Choszczno za I półrocze 2008 roku.
5. Informacja nt. funkcjonowania spółki MPGK sp. z o. o w Choszcznie.
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie otworzył obrady
XX sesji Rady Miejskiej w Choszcznie o godzinie 10.oo.
Przywitał radnych, przedstawicieli zakładów pracy, sołtysów, przewodniczących
zarządów osiedli, media i przybyłych mieszkańców Gminy.

Na sekretarza obrad wyznaczył radnego p. Henryka Bokuna.
Następnie poinformował radnych, Ŝe pani prezes Związku Niewidomych w Choszcznie
pani Teresa Oliwa prosząc o zabranie głosu na sesji chce zwrócić się z apelem o pomoc w
oznakowaniu wszystkich przejść w mieście dla słabo widzących. Pani Oliwa jednocześnie
przekazała podziękowania dla p. Burmistrza za udzielenie takiej pomocy.
p. Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie porządku sesji jaki radni otrzymali w
zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji.
Propozycje do porządku sesji zgłosił p. Burmistrz: o włączenie projektu uchwały na druku
278 w sprawie zmian budŜetu na rok 2008 i druku 280 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego choszczeńska osada rekreacyjno- turystyczna
Raduń Gmina Choszczno.(bez załączników projekt uchwały).
Innych propozycji nie było, radni w głosowaniu projekt uchwały na druku 278 przyjęli 21
głosami „za”, a druk 280 – 14 głosami „za”. Cały porządek sesji wraz z naniesionymi
poprawkami radni przyjęli 17 głosami „za”.
W kolejnym punkcie przyjętego porządku radni przyjęli protokół z XIX sesji Rady
Miejskiej bez odczytywania 21 głosami „za”.
W punkcie trzecim porządku radni rozpatrywali projekty uchwał:
- na druku 250 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Choszczno na lata 2007 -2015” przedstawił p. Burmistrz R.Adamczyk, uzasadniając
Potrzebą posiadania dokumentu w oparciu o który realizowane będą inwestycje w
najbliŜszych latach przy pomocy środków unijnych. Plan jest programem kroczącym, co
oznacza, Ŝe co roku będzie modyfikowany w zaleŜności od potrzeb.
Radny p. Nahorski odnosząc się do zapisu sieci wod-kan pytał dlaczego w planie
inwestycyjnym jest zadanie wpisane do wykonania po stronie gminy, w przypadku gdy
majątek stopniowo jest przekazywany dla spółki MPGK.
Wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe w chwili obecnej trwa proces przekazywania majątku dla
przedsiębiorstwa i będzie jeszcze trwał ok. 2 lat, więc zadanie zostało ujęte w WPI po
prostu by nie tracić czasu, miasto będzie aplikowało środki. Dodał p. Burmistrz, Ŝe na
pewno plan nie jest doskonały, ale jest niezbędny do aplikacji środków.
Radny p. Szczęsny prosił o wyjaśnienie tematu zapisanego w WPI tj. budowy hali na
stadionie, czy jest zasadne robienie takiej dokumentacji, skąd będą środki na portal
polsko-niemiecki wiedzy na rok 2009-2010, czy środki z obligacji i poŜyczek będą
wydatkowane w bieŜącej kadencji.
Odpowiadał p. Burmistrz: odnośnie hali sportowej na stadionie zapisano w planie zadanie
na następne lata bo nieznane są środki zabezpieczające, odnośnie portalu podał, Ŝe miasto
daje środki tylko w 15%, pozostałe będą z zewnątrz, a nie zapisane zadanie na lata
przyszłe, bo równieŜ nie są znane wielkości pozyskania środków. Odnośnie obligacji i
poŜyczek – na kaŜdy rok budŜetowy są wpisywane kwoty z obligacji i poŜyczek.
Dalej p. Szczęsny pytał z jakich środków będą finansowane inwestycje w przyszłych
kadencjach. Wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe to Rada określa zadania inwestycyjne i sposób
finansowania. Gmina posiada płynność finansową, zagroŜeń nie ma.
Radny p. Jarzyna zgłosił uwagę do zapisu w treści WPI „ lista rezerwowa”, p. Burmistrz
przyjął to jako swoja autopoprawkę wnosząc o skreślenie słów „ lista rezerwowa”.
Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było. Radni w glosowaniu przyjęli uchwałę
wraz z autopoprawką 18 głosami „za”,3 wstrzymującymi , przy obecnych 21 radnych na
sali. Nr uchwały XX/282/2008.
- druk 251 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choszczno na lata
2007 – 2015” przedstawił p. Burmistrz podając w uzasadnieniu, iŜ jest to dokument pomocny
w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację zadań inwestycyjnych ze
środków UE, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –
2015”.
W dyskusji nad projektem p. Nahorski przyznał, Ŝe dokument potrzebny jest do pozyskania
środków, lecz niektóre zapisy naleŜałoby zweryfikować, bo jako radny nie chciałby się
podpisywać pod niektórymi pozycjami. P. Burmistrz zgodził się z p. Nahorskim, będzie ten
dokument weryfikowany. Radny p. Bokun pytał o koszty jakie poniosła Gmina za
opracowanie tych dokumentów przez firmę zewnętrzną. P. Burmistrz podał, Ŝe udzieli
odpowiedzi na kolejnej sesji.
Dalszej dyskusji nie było.
Uchwała została podjęta 18 głosami”za”,3 wstrzymującymi przy obecnych 21 radnych na sali.
Nr uchwały XX/283/2008.
- druk 252 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Choszczna”
Przedstawił p. Burmistrz uzasadniając jak poprzednie dwa programy, czyli pozyskiwanie
środków unijnych w ramach programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na
lata 2007 – 2015 – oś priorytetowa 6 „Kultura i rewitalizacja”.
Radni dyskusji nie podejmowali nad projektem uchwały. śadna komisja uwag nie wniosła.
Uchwała została podjęta 18 glosami „za”, 3 wstrzymującymi przy obecnych 21 radnych.
Nr uchwały XX/284/2008.
- druk 265 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie przedstawił
p. Burmistrz uzasadniając, Ŝe majątek jest przekazywany w celu podwyŜszenia kapitału
zakładowego przedsiębiorstwa .Kapitał przekazywany jest w postaci urządzeń
kanalizacyjnych i wodnych ujętych w załączniku do uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały radny p. Nahorski podnosił temat kosztów amortyzacji
urządzeń i związanej z tym taryfy na wodę i ścieki – wzrostu ceny wody i ścieków.
Wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe temat ten wypłynie w punkcie – Informacji o działalności spółki
MPGK, którą przedstawi prezes spółki.
Radny p. Szczęsny pytał jaki jest zamysł by MPGK zaciągało kredyty pod inwestycje i czy
nie będzie cesji długu na rzecz MPGK. Odpowiedział p. Burmistrz, Ŝe nie ma moŜliwości
przekazywania innych długów na rzecz MPGK oprócz tych kanalizacyjnych.
Radna pani Kasior powołując się na informacje z posiedzenia Komisji Budownictwa na
której nie otrzymała odpowiedzi pytała jaka będzie cena wody i ścieków w chwili
przekazania majątku dla MPGK, przypuszcza, Ŝe przedsiębiorstwo juŜ ma taki projekt, a
chciałaby poznać kalkulacje po uwzględnieniu wszystkich podatków, wzrost kosztów
amortyzacji, czynszu dzierŜawnego i urządzenia w pasie drogowym.
Odpowiedział p. Burmistrz, Ŝe na razie taryfy nie ma, więc nie moŜe podać ceny wody i
ścieków. Na pewno cena będzie wzrastająca, na co wpływ ma wiele czynników, ale prosi o
nie wprowadzanie takiego wraŜenia iŜ cena wody mocno wzrośnie.
p. Nahorski podkreślił, Ŝe przekazując majątek dla przedsiębiorstwa generuje się koszty
ale skutki kosztów będą analizowane o czym zresztą mówił w komisjach p. Burmistrz.
p. Bil Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe trwająca dyskusja jest prowadzona „ obok
siebie”, radni dyskusję podjęli nad projektem przekazania majątku, chodzi o to by
przedsiębiorstwo miało własny majątek i mogło prowadzić inwestycje.
Natomiast zmiana ceny wody i ścieków teŜ będzie nawet gdyby nie był Ŝaden majątek
przekazywany.
Na wcześniej zgłoszone pytania odpowiadał p. Burmistrz: - co do podatku 2% od budowli
będzie, ale o jego wysokości zdecydują radni, odnośnie przekazywanego majątku dla spółki
zamysł jest uzasadniony. Przedsiębiorstwo na dziś musi remontować urządzenia na
oczyszczalni ścieków, obecne działania w tym zakresie są tylko doraźne, jednak problem
naleŜy rozwiązać całościowo, na co potrzebne są duŜe środki.

Radna pani Kasior ( uwaga do p. Bila…)podała, Ŝe ma prawo wiedzieć o ile wzrośnie cena za
wodę i ścieki z powodu przekazania majątku dla przedsiębiorstwa.
Wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe przekazanie majątku dla przedsiębiorstwa jest prawidłowym
krokiem, bo przedsiębiorstwo będzie mogło przeprowadzać remonty.
Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, 7 wstrzymującymi, przy obecnych 21 radnych na
sali. Nr uchwały XX/285/2008.
- druk 266 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach
administracyjnych Gminy Choszczno przedstawił p. Burmistrz uzasadniając troską przyrody
gminy, powiększeniem pomników przyrody. śadna komisja uwag do projektu nie zgłosiła, na
sesji nie podjęto dyskusji.
Uchwała została podjęta 21 głosami „za”, przy obecnych 21 radnych.
Nr uchwały XX/286/2008.
- druk 267 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołki na lata 2008 – 2015
przedstawił p.Andriaszkiewicz Zastępca Burmistrza uzasadniając projekt uchwały
moŜliwością uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich. śadna komisja uwag do projektu nie
wniosła. Dyskusji na sesji nie podjęto. Na wniosek radnego p. Nahorskiego ogłoszono 10
minutową przerwę celem wyjaśnienia zapisu w planie „rada sołecka – czy sołtys”.
Przerwa trwała od godz. 11.07 do 11.20
Po wznowieniu obrad : radca prawny p. Kalina wyjaśnił, Ŝe zapis o którym mówił pan radny
nie ma Ŝadnego znaczenia. Następnie p. Nahorski pytał czy jest harmonogram wdraŜania tych
programów i czy jest lobowanie niektórych miejscowości ( chodzi o Piasecznik).Wyjaśniał
Zastępca Ŝe w programach są zapisane remonty świetlic. Etapowo plany wykonano na trzy
kolejne miejscowości, i nie ma Ŝadnych spisków…Dalszej dyskusji nad projektem uchwały
nie było. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sali.
Nr uchwały XX/287/2008.
- druk 268 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzecko na lata 2008-2015
przedstawił Zastępca Burmistrza z uzasadnieniem jak w poprzednim projekcie. śadna
komisja uwag do projektu nie wniosła, na sesji dyskusji nie było. Uchwała została podjęta 20
głosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sali. Nr uchwały XX/288/2008.
- druk 269 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławęcin na lata 2008 –
2015 przedstawił Zastępca Burmistrza, uzasadniając jak w poprzednim druku. Radni dyskusji
nie podjęli. Uchwała została podjęta 20 glosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sali.
Nr uchwały XX/289/2008.
- druk 271 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych, połoŜonych w
obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działek 190,2: 190/3: 190/4
przedstawił Zastępca Burmistrza podając w uzasadnieniu, Ŝe zgłosili się nabywcy z
zamiarem nabycia działek pod budownictwo mieszkaniowe.
Radny p. Szczęsny pytał czy aby na pewno deweloper który nabędzie działkę wybuduje
budynek mieszkalny czy coś innego. Wyjaśnił p. Andriaszkiewicz, Ŝe zbywając działkę
będzie moŜna ceną kreować budownictwo, na co wyraził zdumienie p. Nahorski, Ŝe ceną
moŜna równieŜ wykreować działkę pod super market, z uwagi na to Ŝe jest to duŜy teren
trzech działek i z pozwoleniem na budowę nie będzie problemów. ( wyraził swoje
przekonanie co do sklepu wielo powierzchniowego).Spółki handlowe są sprytne, a Gmina
moŜe pozbyć się dobrego terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Radny p. Bokun pytał czy są jeszcze działki pod budownictwo mieszkaniowe na Oś Staszica.
Odpowiedział p. Burmistrz Adamczyk, Ŝe na tym osiedlu znajdują się inne działki pod
budownictwo. Odnośnie koncepcji ewentualnego super marketu przyznał radnym rację,
Przytaczając sprawę związaną z wydawaniem pozwolenia na budowę dla Aldika.

(Gmina wpierw odmówiła, lecz SKO nakazało…)
Radna pani Kasior stwierdziła, Ŝe gdyby był opracowany plan zagospodarowania
przestrzennego moŜna by uniknąć podobnych problemów, więc zapytała kiedy taki plan
zostanie radnym przedstawiony.
Radna pani Chruściel proponowała kolejne pomniejsze owych działek by uniknąć sytuacji
ewentualnych sklepów.
Odpowiedział p. Burmistrz: w oparciu o studium w którym zapisane na Oś. Staszica jest
budownictwo mieszkaniowe nie powinien znaleźć się sklep. Osoba chętna do zakupu działek
podnosi Ŝe przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe. Gmina wydając pozwolenie
na budowę musi kierować się zapisami w studium.
Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego została podpisana umowa w
miesiącu lipcu br. Radna pani Kasior pytała o konkretną datę opracowania planu, bo tylko
wówczas radni będą mogli mieć stu procentową pewność, Ŝe w miejscu mieszkaniówki nie
będzie sklepów.
Pan Nahorski przytaczając art.120 studium i 119 stwierdził, Ŝe nadal obowiązuje zapis o 400
metrowej powierzchni sklepów w mieście , więc w jaki sposób zrobił to Aldic?
Dalszej dyskusji radni nie było. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 7 przeciwnymi i 2
wstrzymującymi, przy obecnych 21 radnych na sali.
Nr uchwały XX/290/2008.
- druk 272 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
przedstawił p. Burmistrz, projekt uchwały dotyczy wyraŜenia zgody na przejęcie w drodze
darowizny nieruchomości zabudowanej, połoŜonej na zapleczu Urzędu Miejskiego. Teren
będzie przeznaczony na cele publiczne tj. rozbudowę cmentarza komunalnego
(parkingi).śadna komisja uwag do projektu nie wniosła. Dyskusji na sesji nie podjęto.
Uchwała została podjęta 21 głosami „za”, przy obecnych 21 radnych na sali.
Nr uchwały XX/291/2008.
- druk 273 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy przedstawił p. Burmistrz – projekt uchwały
pozwoli na uproszczoną procedurę związaną z przygotowaniem do zbycia nieruchomości,
których wartość przekracza 250 tys zł, co wynika z szybkiego wzrostu wartości
nieruchomości.
W dyskusji nad projektem radna pani Kasior stwierdziła, Ŝe jaka radna nie zamierza
pozbywać się swoich uprawnień, bo gospodarka nieruchomościami leŜy w kompetencji
Rady, a nadto nadal brakuje planu zagospodarowania przestrzennego. BudŜet tegoroczny
zakłada wpływy w wysokości 3 mln zł ze sprzedaŜy nieruchomości, więc radni winni
wiedzieć co pan Burmistrz nabywa dla Gminy o wartości 500 tys zł. Zaznaczyła pani radna,
Ŝe na dzisiejszej sesji większa część radnych świadomie zdecydowała , Ŝe na Oś. Staszica
moŜe powstać super market, a nie budynek mieszkalny.
Radny p. Szczęsny podkreślił, Ŝe w ubiegłym roku radni głosowali o zmianie wartości
sprzedaŜy nieruchomości, dziś projekt zakłada kolejny wzrost o 100%, więc Klub Jego będzie
głosował przeciw tej uchwale.
W obradach trwała przerwa, zgłoszona na wniosek większości radnych od godz. 11.56 do
12.10.
Po wznowieniu obrad – radni głosowali nad projektem uchwały na druku 273 i w glosowaniu
13 glosami „za”, 7 przeciwnymi i 1 przy obecnych 21 radnych na sali wstrzymującym podjęli
uchwałę. Nr uchwały XX/292/2008.
- druk 275 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 – 2020”
Przedstawił p. Burmistrz uzasadniając potrzebę powyŜszego opracowania do pozyskiwania
niezbędnych środków unijnych na realizację planowanych przez Gminę projektów.

śadna komisja uwag nie zgłosiła, dyskusji na sesji nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 21
glosami „za”, przy obecnych 21 radnych na sali. Nr uchwały XX/293/2008.
- druk 278 w sprawie zmian budŜetu na rok 2008 przedstawiła pani Skarbnik B.Król:
Zgłosiła jednocześnie autopoprawki p. Burmistrza i objaśniła stronę dochodową budŜetu, po
stronie dochodów proponuje się zwiększenie z tytułu dofinansowania w części na
prowadzenie klubów przedszkolaka na terenie gminy ze środków unijnych „kapitał…. Oraz
dostosowanie się do kwot i klasyfikacji budŜetowej otrzymane środki z Ministerstwa Sportu,
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po stronie wydatkowej zmiany wynikają z
konieczności uzupełnienia planu o dodatkowe zadania tj. adaptacja pomieszczeń po szkole
muzycznej dla Urzędu Stanu Cywilnego, zainstalowanie windy w SP Nr 3 w ram ach
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, oraz na zagospodarowanie placu
przeznaczonego pod pomnik JPII. Ponadto na zwiększenie planu wydatków przewidywanych
na obsługę długu z uwagi na wzrost stawek WIBOR 3M z 4.3% do 6,5%.
W dyskusji nad projektem radny p. Zółkiewicz pytał o naprawę ścieŜek rowerowych, która
jest zapisana w § 2 pkt 3. Wyjaśniła pani Skarbnik, Ŝe zapis taki znajduje się w uchwale
budŜetowej. Radny p. Nahorski pytał dlaczego zapisano zakup nagłośnienia Sali
konferencyjnej Ośrodka w koszty Rady Miejskiej. Kolejna zmiana „program boiska”
dlaczego gmina musi uczestniczyć w kosztach, czy to państwo wprowadziło nas w błąd, bo są
gminy które takiego zadania nie podjęły się, same budując taniej boiska. Zapis o 65 tys zł pod
zagospodarowanie placu pod pomnik papieŜa, a czy jest projekt uchwały o wzniesieniu
pomnika , czy teŜ moŜe wmanewrowano Komitet?
Odpowiedział p. Burmistrz:, Ŝe Gmina Choszczno podjęła się budowy boisk z programu, lecz
nasze boiska nie będą kosztować więcej niŜ 1 mln i 1 zł, Gmina jest juŜ po I przetargu na
kwotę 850 tys zł ,natomiast boisko „Orlik” zmieści się kosztach planowanych czyli koszty
miasta wyniosą ponad 300 tys zł…… Odnośnie nagłośnienia Sali wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe
urządzenie będzie po sesji demontowane. Odnośnie zagospodarowania terenu pod pomnik
papieŜa praktycznie powiększony zostanie tylko chodnik, a budowa pomnika to inicjatywa
społeczna. p. Nahorski przywołał Pełczyce, które podjęły uchwałę, p. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe
nie jest stroną w tej sprawie, zaznaczył, Ŝe miasto pomnika nie buduje
Dalszej dyskusji radni nie podejmowali. Uchwała została podjęta 15 głosami „za”, 5
wstrzymującymi, 1 osoba nie głosowała , przy 21 radnych obecnych na sali.
Nr uchwały XX/294/2008.
- druk 280 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
choszczeńska osada rekreacyjno-turystyczna Raduń gmina Choszczno ( projektu radni nie
otrzymali wcześniej) wobec stwierdzenia, Ŝe projekt uchwały nie był analizowany przez
wszystkie komisje, radni podjęli wniosek o przekazaniu do komisji projektu na druku 280 –
wniosek podjęto 21 głosami „za”, przy obecnych 21 radnych na sali.
Ad.4. Informacja Burmistrza Choszczna z przebiegu wykonania budŜetu Gminy za I półrocze
2008: p. Burmistrz przedstawił radnym uchwałę nr CXI/282/2008 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2008r. w sprawie wydania
pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku.
W dyskusji nad informacją radny p. Szczęsny zapytał co się stało przez okres dwu miesięcy,
Ŝe poziom zadłuŜenia Gminy zmalał i kolejne zapytanie dotyczyło kwoty 600 tys zł
poŜyczki dla spółki MPGK.
Odpowiedział p. Burmistrz ,Ŝe zadłuŜenie spadło, ale w tym nie ma Ŝadnych ukrytych
pieniędzy. Odnośnie poŜyczki dla spółki MPGK tak, rzeczywiście została udzielona na
bieŜącą działalność. P. Szczęsny sprawa zmniejszenia zadłuŜenia – 10% to chyba….
Dalej wyjaśniała pani Skarbnik, Ŝe ustalając zadłuŜenie w budŜecie wpisano określoną kwotę
a w I półroczu Gmina jeszcze nie korzystała z obligacji i kredytów., stąd taki zapis.

Radna pani Kasior odniosła się do wykonania dochodów w podatku od nieruchomości,
wykonanie nasuwa pytanie czy aby Rada nie uchwaliła zbyt wygórowanych stawek tego
podatku, nad tym problemem naleŜy się zastanowić.
Dalszej dyskusji nad informacja radni nie prowadzili.
Informację Burmistrza z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2008r radni przyjęli w
głosowaniu jawnym 21 głosami ”za”.
Ad.5. Informacja nt funkcjonowania spółki MPGK w Choszcznie (ustną) przekazał p.
Konrad Bil Prezes spółki.
„nowa spółka działa, koszt działalności jednego miesiąca wynosi ok.700 tys.zł. PoŜyczkę jaką
otrzymała spółka od Gminy potrzebna była na bieŜącą działalność. PoŜyczka została
udzielona na rok budŜetowy. Odnośnie przekazywania majątku przez Gminę dla spółki podał
p. Bil, Ŝe z tego tytułu nie będzie wzrostu ani jednej złotówki, poniewaŜ są przekazywane
nowe urządzenia. Spółka zakłada odtwarzanie majątku. Pan Nahorski pytał, czy wodociągi
mają obowiązek opracowywać plan modernizacji sieci, czy radni doczekają się takiego
opracowania. Dane o które wnosi potrzebne są do opracowania taryfy na wodę i ścieki.
Potwierdził p. Bil, Ŝe tak, ale spółka musi mieć zatwierdzony plan zagospodarowania
przestrzennego, dodał, Ŝe takie prace są rozpoczęte na Osiedlu Raduń, jest to duŜe
przedsięwzięcie i całego zadania spółka sama moŜe nie udźwignąć. Skomentował radny p.
Nahorski” ze w tym roku nie doczekamy się planu remontu i rozbudowy sieci”.
p.Bil podał, Ŝe okres przejściowy dla przedsiębiorstwa w przekazywaniu majątku przez
Gminę trwa, spółka będzie chciała aplikować środki wspólnie z Gminą.
p. Nahorski poprosił o wyjaśnienie domniemanego tematu zrzucania nieczystości do rzeki
Stobnicy i pracy wirówki na oczyszczalni ścieków. ( temat prasowy z miesiąca lipca br).
Wyjaśnił p. Bil – decyzja na korzystanie ze środowiska zawiera normy dla poszczególnych
związków, proces technologiczny w naszej oczyszczalni miał przekroczone normy, co nie
było Ŝadnym przestępstwem, jednak opłaty za korzystanie ze środowiska są wyŜsze. Spółka
do tej pory nie otrzymała wyników badań i o ile wzrosną opłaty za środowisko nie wie.
Awaria wirówki na oczyszczalni miała miejsce, trwała prawie dwa tygodnie, podjęte zostały
działania , części zamienne sprowadzono ze Szwecji ( kraj nasz nie produkuje takich
elementów), dodał p. Bil, Ŝe podobne awarie miały miejsce w latach poprzednich równieŜ.
Na dziś p. Burmistrz powołał zespół, który wykona przegląd stanu technicznego oczyszczalni.
Radny p. Szczęsny po wysłuchaniu informacji stwierdził, Ŝe nie moŜe podjąć dyskusji z
uwagi na brak pisemnej informacji do której mógłby się odnieść.
p. Burmistrz podał, Ŝe pisemna informacja będzie dostarczona radnym na kolejnej sesji.
Nadto zobligował prezesa by dziś na sesji nie odpowiadał radnym, poniewaŜ odpowiedzi
zostaną udzielone po konsultacjach z radcą prawnym i po wypracowaniu stanowiska przez
Komisję Gospodarki Komunalnej .
( wystąpiła wymiana zdań między radnym p. Szczęsnym i p. Bilem nt. cesji długu, wypłaty
odszkodowań dla pracowników przedsiębiorstwa.)
Radna pani Kasior pytała p.Prezesa o sposób zmiany stawek za wywóz śmieci „ w formie
świstków” dostarczonych mieszkańcom w miesiącu lipcu.
Wyjaśnił p. Bil, Ŝe taka sytuacja miała miejsce, w przedsiębiorstwie pracowały dwa systemy,
stąd pochodziły błędy, dlatego na sesji przeprosił mieszkańców za powstałe zamieszanie. W
chwili obecnej nad tym zadaniem przedsiębiorstwo pracuje.
Radny p. Bokun pytał o samochód „Star” wynajmowanie tego sprzętu po jego sprzedaŜy
( powrócił do sprawy siostry..) pytał równieŜ o zgromadzony gruz po b. Bumarze, czy jest to
w zgodzie z ustawami.
Wyjaśnił p. Bil, Ŝe spółka zbiera wszelkie odpady powstające w gminie, które są
kontrolowane by nie trafiały do lasów czy rowów. Odpady podnoszone przez p. radnego
zostały opłacone, a produkt pozyskany został pod budowę dróg szczególnie polnych, nadto

korzystnie sprzedano pozostałe odpady. Dodał p. Burmistrz, Ŝe wszystko odbyło się zgodnie z
prawem.
Radna pani Szymańska w imieniu mieszkańców Suliszewa podziękowała p. Prezesowi
MPGK za pomoc we właściwym utrzymywaniu cmentarza wiejskiego.
Ad.6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej:
sprawozdanie było analizowane w komisjach , radni pytań na sesji nie zgłosili.
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych:
- p. Nahorski zgłosił pytanie do zarządzenia p. Burmistrza w sprawie czynszu dla lokali
CHTBS i czy w podstawie prawnej tego zarządzenia nie powinien znaleźć się zapis o prawie
miejscowym, kolejne pytanie dot. ewentualnej likwidacji oddziału dziecięcego w Choszcznie
Odpowiedział p. Burmistrz, Ŝe swoje zarządzenie zweryfikuje i powiadomi radnego.
Odnośnie sprawy oddziału Dziecięcego posiada informację iŜ ma być on przekształcony a nie
likwidowany.
- p. Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców Pakości wnosi o wykonanie wiaty dla
dzieci oczekujących na autobus szkolny.
Ad.8. Wolne wnioski i informacje:
Radny p. Szczęsny zgłosił wniosek do p. Burmistrza o zorganizowanie pojemników na
odpady szklane na obrzeŜach miasta.
Ad.9. Wobec wyczerpania porządku sesji, p. Przewodniczący Rady zakończył obrady XX
sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.
Sesja została zakończona o godzinie 13.40.
Przebieg został nagrany na taśmie.
Protokołowała D.Bobik

