Protokół nr XXV/ 2008
z przebiegu XXV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
odbytej w dniu 07 stycznia 2009r. w sali narad
Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Sesja zwołana została w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek
p. Burmistrza.
W sesji uczestniczyło 20 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. p. Bil Bogusław
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały
- na druku 314 w sprawie przedłuŜenia obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy
Choszczno.
3. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad.1.
O godzinie 15.oo p. Przewodniczący Rady Bogusław Szymański otworzył obrady XXV
sesji Rady Miejskiej w Choszcznie zwołanej na wniosek Burmistrza Choszczna w sprawie
podjęcia uchwały na druku 314 w sprawie przedłuŜenia obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze
Gminy Choszczno.
Następnie p. Przewodniczący przywitał radnych, p. Burmistrza i uczestniczących sołtysów,
przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli mediów.
Na podstawie listy obecności stwierdził , Ŝe w sesji uczestniczy 20 radnych, co upowaŜnia
Radę do podjęcia prawomocnej uchwały.
Na sekretarza obrad wyznaczył radną p. Teresę Kasior.
P. radny P. Nahorski zapytał, kiedy do Rady wpłynął wniosek P. Burmistrza o zwołanie
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wniosek wpłynął 31.12 2008 r.
Ad.2.
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały na druku 314 w sprawie przedłuŜenia
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choszczno, prosząc radnych o podjęcie uchwały.
Dyskusję nad projektem uchwały rozpoczął p. radny Remigiusz Szczęsny który w imieniu
Klubu Radnych Sojuszu Demokracji Lokalnej powołując się na § 47 Statutu Gminy zgłosił
wniosek do projektu uchwały na druku 314 dotyczący §1 o treści „PrzedłuŜa się
obowiązywanie dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych Uchwałą Nr XIII/181/2007 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do dnia 31 grudnia 2009 roku”.
Pan Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. P. Radny Nahorski powołując się na art.24
ust 9 b i c stwierdził, Ŝe projekt uchwały przedstawiony przez p. Burmistrza nie zawiera
miedzy innymi szczegółowej informacji dotyczącej zakresu usług i warunków
ekonomicznych uzasadniających przedłuŜenia dotychczasowych taryf, a takŜe uzasadnienie
do uchwały nie spełnia wymogów zapisu ustawowego.
P. Nahorski zapytał się „ Kiedy Przedsiębiorstwo MPGK złoŜyło wniosek do p. Burmistrza o
podjęcie takich czynności prawnych?” , pytanie następne „Jeśli przedsiębiorstwo nie złoŜyło
wcześniej wnioski niŜ 31 grudnia, to na jakiej podstawie do dnia 14 stycznia będą naliczane
opłaty za wodę i ścieki?”
P. Burmistrz – „Pan radny na poprzedniej sesji podwaŜał wiarygodność moich odpowiedzi,
więc poco zadawać pytania…. co do istoty nie mają znaczenia”
Radny p. Nahorski – „śeby podjąć uchwałę i głosować nad nią rzeczywiście z
przekonaniem, kaŜdy z nas radnych musi mieć informacje merytoryczne… sądzę, Ŝe moŜe
Pan udzielić odpowiedzi.”
P. Burmistrz odpowiedział, Ŝe przedsiębiorstwo złoŜyło wniosek dzień wcześniej i nie
zmienia to faktu nad głosowaniem tej uchwały.
P. Radna Teresa Kasior w formie dyskusji nad uchwałą powiedziała: „Przedstawiony
projekt uchwały dotyczy przedłuŜenia obowiązujących taryf za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków do 14 stycznia 2009 roku. Sprawa dostarczania wody i
odprowadzania ścieków jest tak waŜna, Ŝe Sejm uznał za celowe uchwalić ustawę w tej
sprawie. Ustawa określa między innymi zasady na jakich ustala się wysokość pobieranych
opłat za tę usługę w nowopowstałych przedsiębiorstwach. W listopadzie 2007 roku w
Choszcznie powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z ustawą o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Burmistrz w terminie co najmniej
14-tu dni przed powstaniem nowego przedsiębiorstwa, powinien złoŜyć Radzie Gminy
wniosek o zatwierdzenie cen i stawek opłat dla nowopowstałego przedsiębiorstwa. Burmistrz
tego nie uczynił, a zatem przedsiębiorstwo przez cały czas pobiera opłaty za wodę i ścieki
niezgodnie z prawem. Przedsiębiorstwo pobiera opłaty według taryfy zatwierdzonej przez
Radę 27 listopada 2007 roku. Taryfa ta została zatwierdzona tylko dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i z mocy prawa nie moŜe mieć zastosowania dla innego
przedsiębiorstwa, którym jest przecieŜ nowopowstałe MPGK. Pan Burmistrz wnosi zatem o
przedłuŜenie taryf w oparciu o uchwałę Rady, która utraciła moc prawna z chwilą
zaprzestania działalności starego przedsiębiorstwa. Klub Radnych Forum Samorządowe
uwaŜa, Ŝe przyjęcie tej uchwały byłoby sprzeczne z prawem. Będziemy zatem głosować
przeciwko podjęciu tej uchwały.”
Nikt więcej głosu nie zabrał, więc p. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad
wnioskiem radnego Szczęsnego. – „za” głosowało 4 radnych,
- „przeciw” 13 radnych,
- „wstrzymało się” 3 radnych
Wniosek został odrzucony.
P. Szczęsny- zwrócił uwagę na brak uzasadnienia merytorycznego, oraz wyliczenia skutków
finansowych co jest potrzebne w podjęciu uchwały. Przytoczył uzasadnienie uchwały z 27
listopada 2007 r.
P. Przewodniczący zakończył dyskusję nad projektem uchwały na druku 314, lecz radny
Nahorski poprosił o głos informując, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi , bo powinny być
dostarczone dodatkowe dokumenty związane z tą uchwałą i stwierdził „odnosi się wraŜenie,
Ŝe sesja zwołana jest po to , „Ŝeby wiadomy klub zagłosował w wiadomy sposób”.
Poinformował radnych, Ŝe jeśli zagłosują za uchwałą, to wprowadzą Radę w stan w którym
Rada łamie prawo.

P. Szczęsny – „proszę wyjaśnić dlaczego termin obowiązywania niniejszej uchwały jest 14
stycznia i co będzie po tym.”
p. Burmistrz – „ustawodawca przewidział cały tryb i proszę zapoznać się z ustawą. Wnoszę
o podjęcie tej uchwały.”
P. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
- uchwałę radni podjęli 13 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” przy obecnych 20 radnych na
sali. Nr uchwały XXII/326/2009.
Ad.3
Wobec wyczerpania porządku, p. Przewodniczący Rady zakończył obrady XXV sesji Rady
Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.
Sesja została zakończona o godzinie 15.30.
Protokołowała Anna Fic – Łasowska.
Przebieg sesji został nagrany na płycie CD.

