Protokół nr XXIV/2008
z przebiegu XXIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
która odbyła się 19 grudnia 2008r.
w Sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego
w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.

W sesji uczestniczyło 20 radnych. Skład ustawowy Rady - 21 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. p. Włoczka Sylwester
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 301 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Choszczno na rok 2009,
- druk 304 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie,
- druk 305 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
- druk 306 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009,
- druk 307 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Choszczno za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ
PoŜarną,
- druk 308 w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne oraz wykazu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Choszczno,
- druk 309 w sprawie zmian budŜetu na rok 2008,
- druk 310 w sprawie wysokości diet radnych,
- druk 311 w sprawie zasad przyznawania diet radnym.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisje Rewizyjna.
5. Informacja z działalności Burmistrza Choszczna za okres 2006 – 2008,
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.
Przebieg sesji:
O godzinie 10.oo p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył
obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie.
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 20 radnych, co
stanowi, Ŝe Rada moŜe podejmować prawomocne uchwały.
p. Przewodniczący Rady przywitał radnych, p. Burmistrza Roberta Adamczyka z
kierownictwem Urzędu, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli
zakładów pracy, p.St.Gacka Członka Zarządu Powiatu Choszczno, przedstawicieli prasy i
uczestniczących mieszkańców Gminy Choszczno.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego p. Piotra Jarzynę.
Następnie zaproponował radnym przyjęcie porządku sesji, jaki otrzymali w
zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji.

Wnioski do porządku sesji zgłosili:
p. Burmistrz o skreślenie z porządku sesji punktu 5 „ Informacja z działalności Burmistrza
Choszczna za okres 2006 - 2008” i włączenie do porządku projektów uchwał:
- na druku 312 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- i druku 313 zmieniającego uchwałę nr XX/282/08 Rady Miejskiej w Choszcznie w
sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choszczno na lata 2007 2015”,
p. Przewodniczący Rady wycofał projekty uchwał na drukach 310 i 311. Innych
propozycji nie było.
Zgłoszone poprawki zostały przyjęte przez radnych 13 głosami „za”, 2 przeciwnymi i 5
wstrzymującymi. Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli
13 głosami „za”, 7 wstrzymującymi.
W punkcie 2 porządku sesji: p. Przewodniczący zaproponował radnym przyjęcie
protokołu z XXIII sesji bez odczytywania, poniewaŜ protokół był wyłoŜony w biurze
Rady, nikt uwag do niego nie zgłosił. Radni 20 głosami „za” przyjęli bez odczytywania
protokół z XXIII sesji.
W punkcie 3 porządku sesji:
- druk 301 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Choszczno na rok 2009 przedstawiła p.
B. Król Skarbnik Gminy „ w imieniu p. Burmistrza zaprezentowała projekt budŜetu wraz
z autopoprawkami: dochody budŜetu w wysokości 57 412 194,50 zł z tego dochody
majątkowe - 7 109 200,00 zł. wydatki budŜetowe w wysokości 62 076 422,50 zł z
planowanym deficytem 4 664 228 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciąganych kredytów i wpływów ze sprzedaŜy obligacji. W budŜecie tworzy się rezerwę
ogólną w wysokości 60 000, 00 zł i celową – 7 390,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono limity na wieloletnie
programy inwestycyjne r4ealizowane a latach 2009 i kolejnych które zostały zawarte w
zał. Nr 4 i 5, natomiast programy, projekty i inne zadania realizowane ze środków
publicznych z budŜetu Unii Europejskiej zawarte są w załączniku nr 6. Kolejne załączniki
to przychody i wydatki GFOSiGW, oraz upowaŜnienia dla p. Burmistrza do zaciągania
zobowiązań : na finansowanie przejściowego deficytu budŜetowego do kwoty
1 500 000,00 zł, finansowania planowanego deficytu budŜetu do kwoty 4 664 228,00 zł i
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1 157 610,00 zł., jak równieŜ do
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami. Następnie pani Skarbnik objaśniła strukturę dochodów:
dochody z podatków, opłat i majątku stanowią 51,4% budŜetu, dotacje celowe na zadania
administracji rządowej stanowią 13%, dotacje celowe z budŜetu państwa, dotacje
rozwojowe oraz pozyskanie środków z innych źródeł stanowią 5,4%. Struktura wydatków
kształtuje się następująco: na oświatę i wychowanie kwota 18 mln zł co stanowi 30,2%,
na inwestycje gminne 13 mln zł, co stanowi 21,5%, na opiekę społeczną 11 mln zł,
co stanowi 18,5% na obsługę długu 2 mln zł, co stanowi 3,2% i rezerwę 67 tys zł, co
stanowi 0,1%. Na podstawie sporządzonej prognozy długu, uwzględniając dane zapisane
w proponowanym budŜecie na rok 2009 wskaźniki długu i obsługi zadłuŜenia wynoszą
50,56% przy limicie 60%. PrzedłoŜony budŜet został opracowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i zapewnia realizację nałoŜonych na Gminę zadań.
Pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę nr CLII/469/2008 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie wydania opinii o
przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Choszczno na 2009 rok. Opinia jest
pozytywna ( stanowi załącznik do protokołu sesji). Kolejnym dokumentem była Uchwała

Nr CLII/470/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z
dnia 12 grudnia 2008r w sprawie wydania opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu
budŜetowego Gminy Choszczno w 2009r oraz o prawidłowości załączonej do projektu
budŜetu prognozy kwoty długu publicznego. Opinia równieŜ jest pozytywna.”
Następnie p. Zbigniew StróŜyński Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów
przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu budŜetu Gminy Choszczno na rok
2009 wraz z autopoprawkami Burmistrza Choszczna. ( opinia stanowi załącznik do
protokołu sesji).
Po przedstawieniu wszystkich opinii radni podjęli dyskusję nad projektem budŜetu:
- radny p. Szczęsny podał, Ŝe po przeanalizowaniu materiału, radni głosując za
przyjęciem budŜetu jednocześnie upowaŜnią Burmistrza do zaciągania kredytów i
poŜyczek… dodał, Ŝe jeszcze bariera długu jest bezpieczna, ale juŜ ma wątpliwości…
kolejne pytanie dotyczyło braku uzasadnienia pozycji w budŜecie wzrostu płac w
Urzędzie Gminy
( kwota 722 tys zł stanowi 28%), w Bossie ( 118 tys zł daje 43%), czym uzasadnia się
wzrost kosztów promocji ( o 99 tys zł), a np. środki na sport dla dzieci i młodzieŜy są na
dotychczasowym poziomie i to juŜ od kilku lat przy wzroście nośników energii.
Odnośnie wydatków na promocję prosił o wyjaśnienie „ walorów.. i map ścieŜek
rowerowych, ile km ścieŜek posiada Gmina i jakie będą dalsze koszty.
Wyjaśnień udzieliła pani Skarbnik:
- odnośnie deficytu – spłata pochodzi z obligacji i kredytu i to staje się na podstawie
uchwały, natomiast Burmistrz ma upowaŜnienie do zaciągania kwoty 1,5 mln zł na
rachunku bieŜącym, inaczej określając jest to tzw kredyt obrotowy, który spłacany jest w
ciągu roku. Dalej podała pani Skarbnik, Ŝe odnośnie prognozy dochodów, podatków i
majątków przedstawiła radnym w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę.
W obradach trwała przerwa 5 minutowa – od godz.11.00 do 11.05.
Po wznowieniu obrad:
dalszych wyjaśnień nt projektu budŜetu udzielił p. Burmistrz:
- odnośnie podwyŜek płac – załoŜono 10% wzrost dla jednostek, a w BOSS zmiany
nastąpiły w związku z likwidacją Wydziału Oświaty w Urzędzie Gminy i część
pracowników przeszła do Biura Obsługi Szkół,
- odnośnie środków na promocję, wprowadzono dane jakie otrzymano z kalkulacji, a
szlaki rowerowe zamierza Gmina budować bo jest takie zapotrzebowanie (wnioski
wpływają),
- środki na sport są rzeczywiście niskie i nad tym tematem będzie pracował.
Radna p. Puczyńska odniosła się do tematu podwyŜek dla pracowników obsługi szkół i na
ten temat otrzymała juŜ wyjaśnienia, ale zauwaŜa Ŝe podwyŜka załoŜona dla administracji
Urzędu Jej zdaniem jest za wysoka.
Radna pani Kasior przedstawiła stanowisko Klubu Forum Samorządowego do projektu
budŜetu Gminy na rok 2009, podając, Ŝe trudno odnieść się do wniesionych autopoprawek
bo jest to około 150 pozycji, dalej podając:
„ dochody budŜetu Gminy wynoszą 57 412 194,50 zł. wydatki 62 760 422,50 zł, róŜnica
na 2009 rok jest ujemna na kwotę 5 mln zł i niedobór planuje się sfinansować kredytami,
oraz przychodami z obligacji. W przypadku przyjęcia przez radę przedstawionego budŜetu
zakłada się, Ŝe zadłuŜenie gminy na koniec 2009r będzie wynosić ponad 33 mln zł,
ZadłuŜenie na rok 2009 wynosi ponad 33 mln zł, zatem zadłuŜenie na 1 mieszkańca
będzie wynosić 1400 zł. Procentowo natomiast wskaźnik zadłuŜenia gminy będzie
wynosić 57,86%. I niebezpiecznie zbliŜa się do maksymalnej dopuszczalnej granicy

zadłuŜenia. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe gdyby Rada Miejska nie zdecydowała o przekazaniu
ponad 3 mln zł długów gminnych do MPGK – co uwaŜam będzie miał wpływ na wzrost
Opłat za wodę i ścieki – to zadłuŜenie Gminy przekroczyłoby ustawowo dopuszczalną
granicę zadłuŜenia 60% . Zaplanowany kredyt w wysokości 5 mln zł gmina będzie
musiała zwrócić bankowi około 9,5 mln zł. Nie wolno nam zapominać Ŝe gmina posiada
juŜ kredyt w postaci obligacji na kwotę 23,7 mln zł do którego trzeba doliczyć odsetki
prawie a takiej samej kwocie.
NaleŜy zatem rozwaŜyć czy celowe jest branie tak kosztownych kredytów i
przeznaczanie np.: 280 tys zł na program pilotaŜowy wykorzystania geotermii chłodnej,
143 tys zł na zagospodarowanie terenu przy Bibliotece 1500.000 zł na zrobienie ścieŜki
wokół jeziora – nawet jeŜeli planuje się pozyskanie około 50% kosztów z funduszy
unijnych, czy 2 .040 tys zł na Polsko Niemiecką Platformę wymiany informacji kultury
i transferu wiedzy. Stwierdzić naleŜy Ŝe na zaplanowane 14 .828.000 zł na inwestycje
środki zewnętrzne wynoszą tylko 2.784.200 zł. Inwestycje naleŜy prowadzić pozyskując
przede wszystkim środki unijne, a na udział własny niezbędny do pozyskiwania środków
unijnych, naleŜy wyłoŜyć pieniądze pochodzące z podatków – zresztą bardzo wysokich, a
nie z zaciąganych kredytów. W obecnej światowej sytuacji kryzysowej wszelkie wydatki
naleŜy ograniczyć do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców, a zaciąganie
dodatkowych kredytów byłoby nadmiernym obciąŜaniem mieszkańców- wiadomym jest
przecieŜ, Ŝe długi gminy muszą spłacać mieszkańcy.
Klub Forum Samorządowe będzie głosował przeciwko tak skonstruowanemu budŜetowi
na rok 2009 dodała pani Kasior”.
Radna p. Rytwińska Przewodnicząca Klubu Centrum Samorządowego – Odrodzenia
podała, Ŝe Klub będzie głosował za uchwaleniem budŜetu na rok 2009 uzasadniając:
Gmina była, jest i będzie zadłuŜona, ale nie ma Ŝadnego niebezpieczeństwa, bo zadłuŜenie
wzrosło tylko o 3 punkty procentowe, natomiast inwestycje wzrosły aŜ o 300%.
Wykonano zadania w postaci remontów szkół, przedszkoli, dróg, chodników,
poprawiono oświetlenie.
Dalej są zapisane zadania inwestycyjne jak budowa ulicy Reymonta, Czarnieckiego, Boh.
Warszawy, Konopnickiej, przebudowa drogi k/ Szkoły Muzycznej , remonty świetlic
wiejskich, boiska, zagospodarowanie terenów wokół jeziora i Miejskiej Góry. Dlatego
Klub Centrum Samorządowe Odrodzenie będzie głosować za przyjęciem budŜetu.
Radny p. Szczęsny w imieniu Klubu Sojuszu Demokracji Lokalnej podał, Ŝe budŜet na
rok 2009 jest na miarę moŜliwości i czasu do przyjęcia. W wielu punktach nie są
jednomyślni, lecz ma nadzieję, Ŝe pewne dane będą weryfikowane w ciągu roku, oraz Ŝe
w następnych latach prace nad budŜetem będą trwały dłuŜej.
Dalszej dyskusji nad budŜetem nie było.
- uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Choszczno na rok 2009 wraz z
autopoprawkami została podjęta 17 głosami „za”, 3 przeciwnymi, przy obecnych 20
radnych na sali.
Nr uchwały XXIV/319/2008.
- druk 304 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz
podając, Ŝe jest to nazwa nowej ulicy w kierunku Gostyczynia. Nadanie nazwy ulicy ma
znaczenie zarówno z punktu widzenia zadań i kompetencji administracji publicznej
zwłaszcza w zakresie prowadzenia róŜnego rodzaju ewidencji publicznych ( adresy) i
spełnia funkcje porządkowe.
Radny p. Bokun podnosił, Ŝe na tę ulicę składa się kilka działek, a chciałby wiedzieć od
kiedy Gmina jest właścicielem działek nr 895/5, 986/7, 987/2. 903 i w jakiej formie je
przejęła oraz czy była podejmowana uchwała o budowie tej drogi.

Wyjaśnił p. Burmistrz, Ŝe w komisjach odpowiadał radnym w oparciu o uzyskane
informacje od Naczelnika Wydziału Nieruchomości., a gdyby pan radny pytał o szczegóły
w komisjach, juŜ miałby dostarczone dane. Na pewno dodał p. Burmistrz, droga ta
powstała z kilku działek, plan zagospodarowania na ten obręb miasta został zatwierdzony,
ale szczegółów na sesji nie poda, natomiast udzieli radnemu odpowiedzi pisemnej. Jednak
pytanie radnego nie wpływa na głosowanie nad uchwałą.
Odnośnie uchwały o budowie tej drogi wyjaśnił p. Kozłowski radca prawny: jeśli zapadła
decyzja o podziale nieruchomości, kolejnym etapem jest budowa drogi i uregulowanie
stanu prawnego. Z chwilą zatwierdzenia planu podziału, teren staje się terenem gminy.
( czy były one prywatne, kiedy gmina odkupiła….)
Dodał p. Burmistrz, Ŝe gdy powstawał plan zagospodarowania przestrzennego były
podejmowane decyzje.
Dalszej dyskusji nad projektem budŜetu nie było.
- uchwała została podjęta 19 głosami „za”, przy obecnych 19 radnych na Sali. (wybył p.
Ogonowski). Nr uchwały XXIV/320/2008.
- druk 305 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
przedstawił p. Burmistrz objaśniając załącznik graficzny i uzasadniając iŜ dzierŜawca
miał zawartą umowę na okres 10 lat, który juŜ kończy się, zwrócił się z wnioskiem o
nabycie nieruchomości i spełnia warunki do jej nabycia, poniewaŜ wcześniej uzyskał
pozwolenie na budowę pawilonu.
Radni dyskusji nad projektem nie podjęli.
- za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 14 było przeciwnych przy obecnych 19
radnych na sali. Zatem uchwała nie została podjęta stwierdził p. Przewodniczący.
- druk 306 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009 przedstawił p. Burmistrz uzasadniając wymogami ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Proponowany program określa
zadania współpracy w zakresie realizacji zadań sfery publicznej naleŜących do zadań
Gminy, które z kolei będą zadaniami przyjętymi w budŜecie Gminy na rok 2009.
Radni dyskusji nad projektem nie podjęli.
- uchwała została podjęta 19 głosami „za”, przy 19 radnych obecnych na Sali.
Nr uchwały XXIV/321/2008.
- druk 307 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu gminy Choszczno za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną
przedstawił p. Burmistrz uzasadniając nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej
Ekwiwalent będzie wypłacany z budŜetu gminy.
Radni dyskusji nad projektem uchwały nie podjęli.
- uchwała została podjęta 19 głosami „za”, przy obecnych 19 radnych na Sali.
Nr uchwały XXIV/322/2008.
- druk 308 w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne oraz wykazu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Choszczno przedstawił p. Burmistrz uzasadniając:
uregulowaniem liczby cmentarzy oraz koniecznością ich utrzymania. Opłaty z tytułu
utrzymania tych cmentarzy pozwolą przeprowadzać wszelkie prace remontowe i
konserwacyjne.
W dyskusji nad projektem radny p. Nahorski spytał o uchwałę z grudnia 2007 roku i dalej
nawiązał do pisma zainteresowanej osoby mającej groby w m. Piasecznik, oraz o braku
zapisu o podatku VAT lub umowach cywilno-prawnych. Radny p. Szczęsny poprosił o
opinię radcy prawnego.
p. Kozłowski radca prawny podał, Ŝe nie widzi przeszkód prawnych w podjęciu
przedstawionego projektu uchwały na druku 308.

Radny p. Nahorski podnosił, Ŝe projekt uchwały z grudnia 2007 roku z zapisem o
publikacji w Dzienniku Urzędowym podpisał prawnik p. Kalina, i dzisiejszy projekt juŜ
bez takiego zapisu teŜ podpisał p. Kalina, więc niech radni to rozwaŜą.
Dalszej dyskusji nad projektem nie podejmowano.
- uchwała została podjęta 11 głosami „za”, 4 przeciwnymi i 3 wstrzymującymi, przy
obecnych 18 radnych na Sali. Nr uchwały XXIV/323/2008.
- druk 309 w sprawie zmian budŜetu na rok 2008 wraz z autopoprawkami Burmistrza
Choszczna objaśniła pani Skarbnik iŜ jest to porządkowanie planowanych kwot po stronie
dochodów jak i wydatków, które wynikają z przewidywanego wykonania roku
budŜetowego 2008.
Radni dyskusji nad projektem nie podjęli.
- uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta 16 głosami „za”, 3 wstrzymującymi,
przy obecnych 18 radnych na Sali. Nr uchwały XXIV/324/2008.
- druk 312 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków przedstawił p. Burmistrz uzasadniając zmianę stawek
podroŜeniem nośników energii mających bezpośredni wpływ na koszty ceny wody i
ścieków. Ponadto wprowadza się opłaty abonamentowe dla wszystkich odbiorców
posiadających wodomierze w zaleŜności od ich średnicy. Wzrost cen jest uzasadniony,
zapewni ciągłość dostaw wody o odpowiedniej jakości i wpłynie na poprawę jakości
świadczonych usług przez spółkę MPGK.
Radny p. Szczęsny podał, Ŝe po przeanalizowaniu projektu uchwały zauwaŜa, Ŝe cena
ścieków wzrośnie o 33,5%i dalej dla zobrazowania przedstawił zestawienie przy zuŜyciu
2 m3 wody i ścieków wykonane przez siebie, bo kalkulacji radni nie otrzymali i tak:
- dla gospodarstw domowych – 7,15 zł,- do ogródka – 2,90 zł plus opłata abonamentowa
co w sumie wyniesie za 2 m3 – 20,88 zł. W związku z powyŜszym Klub będzie glosował
przeciw tej uchwale. Jednocześnie Klub Sojuszu przygotował nowy projekt, który zgłasza
jako wniosek formalny „przyjąć taryfę za wodę i ścieki na poziomie wzrostu płac w kraju
- 3,9%, czyli – woda 2,02 zł ( byłby to wzrost o 0,08 zł)
- ścieki 3,11 zł ( byłby to wzrost o 0,12 zł)
Radny p. StróŜyński skierował pytanie do p. Burmistrza czy moŜe po przyjęciu
zgłoszonego wniosku p. radnego Szczęsnego nie okaŜe się Ŝe Gmina zmuszona będzie
dopłacać z tego tytułu dla spółki MPGK.
Odpowiedział p. Burmistrz, iŜ rozumie sytuację, równieŜ nie jest zadowolony z podwyŜek
wody, a radni mogą uchwałę podjąć lub nie.
(p. Kozłowski radca prawny potwierdził, Ŝe Rada podejmuje uchwałę lub ją odrzuca. W
przypadku odrzucenia naleŜy uzasadnić, poniewaŜ w przeciwnym razie organ nadzoru
moŜe uchylić uchwałę.)
Radny p. Szczęsny podtrzymał swój wniosek formalny, uzasadniając wykazanymi
kalkulacjami.
Radny p. Nahorski podał, Ŝe rzeczywiście Rada podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf
lecz p. Burmistrz nie przedstawił kalkulacji. Opierając się na wiarygodności p. Burmistrza
jak w przypadku cen cmentarnych, to czy teraz teŜ mamy zaufać…
p. Burmistrz opiera się o art.24 ustawy, ale nie przekazuje wniosku taryfowego dla Rady,
pytał więc czy przedsiębiorstwo wodociągowe nie przewiduje Ŝadnej budowy…
Odpowiedział p. Burmistrz, Ŝe w takiej formie nie będzie polemizował z radnym.
p. Nahorski podał, iŜ wie, Ŝe przedsiębiorstwo będzie budowało urządzenia, ale Rada
takiego planu nie zatwierdzała.
Radna p. Kasior zgłosiła wniosek o nie uchwalenie taryfy, poniewaŜ radni nie otrzymali
kalkulacji, co ma wpływ na cenę wody i ścieków „ …nie wiemy jaki procent w tej
podwyŜce stanowią wynagrodzenia, środki techniczne, zwyŜka energii, amortyzacja –

tego nie zna”. Ze względu Ŝe p. Burmistrz nie przedstawił Ŝadnego wiarygodnego
dokumentu na wodę i ścieki wnioskuje o nie uchwalanie taryfy.
W obradach trwała przerwa zgłoszona przez Przewodniczącego od godz.12.15 – 12.30.
Po wznowieniu obrad:
p. Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wnioski formalne
- o odmowie zatwierdzenia taryfy na wodę i ścieki – „za” głosowało 7 radnych,
przeciwnych było 11, przy obecnych 18 radnych na Sali,
- wniosek o przyjęcie stawek zgłoszonych przez Klub Sojuszu – „za” nikt nie głosował
W tym miejscu p. Szczęsny po otrzymaniu wyjaśnień radcy, wycofał wcześniej
zgłoszony wniosek.
- projekt uchwały na druku 312 przedstawiony w wersji p. Burmistrza: „za” nikt nie
glosował, przeciwnych było 8 radnych, 10 wstrzymujących, na sali obecnych było 18
radnych. Uchwała nie została podjęta.
Radny p. Nahorski skierował pytanie do p. Kozłowskiego: czy taryfa wchodzi z klucza
po 45 dniach i w przypadku gdy Rada nie podjęła uchwały?
p. Kozłowski odpowiedział, Ŝe w tej chwili nie odpowie, więc p. Nahorski poprosił o
ocenę prawną. P. Kozłowski zgodził się, Ŝe w przeciągu 5- 7 dni udzielić oceny prawnej.
- druk 313 zmieniający uchwałę nr XX/282/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie
Przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choszczno na lata 2007 -2015”
przedstawił p. Burmistrz, przepraszając radnych za taki sposób wprowadzenia uchwały,
lecz sytuacja wymusza czasami takie działania. Uzasadniając projekt uchwały podał, Ŝe
po konsultacjach z projektantami zakres inwestycji powiększono o niezbędna
infrastrukturę towarzyszącą, polepszając program funkcjonalno- uŜytkowy inwestycji.
Podniesienie standardu zwiększa nasze szanse na zewnętrzne dofinansowanie inwestycji.
Radni dyskusji nie podjęli.
- uchwała została podjęta 15 głosami „za”, 3 wstrzymującymi, przy obecnych 18 radnych
na Sali. Nr uchwały XXIV/325/2008.
W punkcie 4 porządku sesji:
p. Alina Szymańska przedstawiła
-protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie zasad przyznawania i rozliczania
środków przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych. Komisja nie
stwierdziła Ŝądnych nieprawidłowości. Protokół jest załącznikiem do protokołu sesji.
- protokół kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie wykorzystania środków finansowych,
pochodzących z wydawania koncesji na sprzedaŜ alkoholu w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Komisja nie stwierdziła Ŝadnych nieprawidłowości. Protokół stanowi
załącznik do protokołu sesji.
W punkcie 6 porządku sesji:
Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej
było analizowane w komisjach Rady. Na pytanie p. Przewodniczącego czy radni mają
uwagi do sprawozdania, nikt nie zabierał głosu.
W punkcie 7 interpelacje i zapytania radnych:
- p. Szczęsny wnosił o podjęcie działań odnośnie budowy obwodnicy Choszczna,
uzasadniając tłokiem na ulicach miasta, poniewaŜ plan budowy ulicy Zielnej nie przeszedł
w Urzędzie Woj., i brakiem gwarancji Ŝe w roku 2009 ta ulica moŜe być wykonana, więc
uzasadniona jest budowa obwodnicy, i prosił o przekazanie takiej informacji
mieszkańcom.
p. Przewodniczący Rady podał, Ŝe z uzyskanej rozmowy p. radnej Sejmiku w planach do
roku 2012 znajduje się budowa obwodnicy w Choszcznie.

- p. Puczyńska wnioskowała o podjęcie działań budowy chodnika na ulicy Krótkiej, takie
potrzeby zgłaszają mieszkańcy, kolejny temat w imieniu mieszkańców ulicy
Grunwaldzkiej to uporządkowanie śmietnika koło sklepu Cerrfura,
i ustawienie ograniczników prędkości „ w postaci moŜe garbów” na ulicy Staszica.
- p. Rytwińska pytała co dalej się dzieje z monitoringiem miasta.
- p. Kasior nawiązała do podjętych uchwał 27 listopada br uchwały 296 i 298 dot.
wysokości opłat za psy i inkaso, gdzie w treści zapisano nazwisko pani Krasowskiej w
Sulinie i po wniesieniu autopoprawki na sesji „ przez osoby wyznaczone” w § 9, ale
pani Krasowska nie jest sołtysem i wynikła w tym miejscu sprzeczność zapisu, zatem
prosi o wnikliwe sprawdzanie projektów uchwał.
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe istnieje moŜliwość dokonywania wpłat z tej miejscowości
bezpośrednio w kasie. Nadto RIO uwag do uchwał 296 i 298 nie wniosła, lecz sprawdzi te
uchwały.
- p. Nahorski nawiązując do opłat cmentarnych pytał od ilu osób pobrano nienaleŜne juŜ
opłaty, p. Burmistrz jako pracownik publiczny podał nieprawdę w dokumencie,(
udzielając odpowiedzi osobie zainteresowanej) podobnie sprawa taryfy – zadaje pytania
poniewaŜ p. Burmistrz nie odpowiada na wszystkie pytania w interpelacjach. Dalej
nawiązał do art.24 ustawy pytał czy p. Burmistrz przewiduje wprowadzenie nowych taryf,
czy teŜ przedsiębiorstwo z dniem 1 stycznia zastosuje nową taryfę. Kolejne pytanie
dotyczyło wyjaśnienia zatrudnienia kierowników jednostek gminnych, w naszej gminie
jest ich 19 i jest wiele osób pełniących obowiązki, i czy do końca kadencji temat zostanie
uporządkowany ( chyba poza Ośrodkiem Sportowo Wypoczynkowym).
- p. Szczęsny podał, Ŝe około pięć czy szóstej sesji wstecz p. Bil Prezes spółki MPGK
przedstawił sytuację spółki i wówczas p. Burmistrz wyjaśniał, Ŝe radni otrzymają
odpowiedzi w odpowiednim czasie (czy on juŜ nadszedł…)
Dalszych pytań nie zgłaszano.
W punkcie 8 porządku sesji:
p. Przewodniczący odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody nt. uchylenia czterech
paragrafów uchwały …Modrego Lasu… uchwała wraz z rozstrzygnięciem będzie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego.
- radny p. Bokun nawiązując do rozstrzygnięcia nadzorczego uchwały stwierdził, Ŝe
omawiana uchwała powinna być przygotowana przez Naczelnika Wydziału Urzędu,
uchwała nie była zgodna ze studium i Rada uchwaliła coś co jest niezgodne ze studium,
dlatego stwierdził iŜ podwaŜa kompetencje Naczelnika.
Na ostatniej sesji zgłosił pytanie nt wykorzystywania samochodu słuŜbowego i treść
otrzymanej odpowiedzi odczytał dla mieszkańców.
p. Nahorski zapytał czy jest ta odpowiedź u p. Przewodniczącego Rady, potwierdził p.
Przewodniczący, Ŝe tak.
W punkcie 9 porządku sesji:
W związku z wyczerpaniem porządku sesji, p. Przewodniczący Rady zakończył obrady
XXIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.
Sesja została zakończona o godzinie 13.20.
Protokołowała D. Bobik
Przebieg sesji został nagrany na CD.

