Protokół Nr XI/2011
z przebiegu XI sesji Rady Miejskiej Choszczna,
która odbyła się w dniu 25 października 2011r.
w sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego
w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.
W sesji uczestniczyło 20 radnych. Stan ustawowy – 21 osób.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. p. Kasior Teresa
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
- złożenie ślubowania przez wstępującą p. Beatę Miterę
- wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego p. Jerzemu Grobelnemu
i pani Ewie Jabłońskiej.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał:
- druk 107 w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej,
- druk 102 zmieniający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gmin y Choszczno,
- druk 103 zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół
Samorządowych w Choszcznie,
- druk 104 w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia z Gminami:
Barlinek, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina Przelewice i Stepnica oraz Powiatem
Pyrzyckim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę energii elektrycznej,
- druk 105 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
- druk 106 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami
pozarządowymi na rok 2012,
- druk 108 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- druk 109 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Aktywizacji Gospodarczej,
Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
- druk 110 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- druk 111 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- druk 112 w sprawie zmiany uchwały nr V/56/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia
stycznia 2007r w sprawie Statutu Gminy Choszczno,
- druk 113 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,
4. Informacja Bur mistrza Choszczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno
za I półrocze 2011r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
6. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku za rok 2010.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac zleconych przez Radę Miejską.
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Choszczna
i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 2011 roku.
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 14.oo otworzył obrady
XI sesji Rady Miejskiej Choszczna.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 18 radnych ( p. Jędrowski
doszedł w trakcie sesji ), co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał radnych , p. Burmistrza R.Adamczyka wraz z kierownictwem
Urzędu, radną sejmiku p. K.Wiśniewską Bugaj, osoby zaproszone do odznaczenia Gryfem,
Sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, prezesów spółek gminnych, przedstawicieli
Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczących mieszkańców Gminy.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego p. Józefa Sakowskiego.
p. Przewodniczący Rady zakomunikował, że w związku z wygaśnięciem mandatu p.
Bogusława Kunowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 22 KWW
Odrodzenie dla wyboru Rady Miejskiej, wstępuje na jego miejsce pani Beata Mitera, która w
wyborach z listy nr 22 KWW Odrodzenie uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie
utraciła prawa wybieralności, dziś złoży ślubowanie. Poprosił wszystkich obecnych o
powstanie, odczytał rotę ślubowania, a pani Beata Mitera potwierdziła słowami „ślubuję”
p. Przewodniczący potwierdził, że pani Beata Mitera objęła mandat radnej Rady Miejskiej
Choszczna.
Następnie p. Przewodniczący Rady podał, że w uznaniu zasług dla Województwa
Zachodniopomorskiego odznaczeni zostali Gryfem Zachodniopomorskim pani Ewa Jabłońska
i pan Jerzy Grobelny i w tym miejscu poprosił radną sejmiku p. K.Wiśniewską Bugaj
o wręczenie odznaczeń. W imieniu Marszałka P. Wiśniewska Bugaj wręczyła Odznaki Gryfa
Zachodniopomorskiego, przekazała kilka słów o osobach odznaczonych Gryfem.
p. E.Jabłońska w imieniu osób odznaczonych podziękowała za wyróżnienia.
W kolejnym punkcie obrad p. Przewodniczący zaproponował radnym przyjęcie porządku
sesji, jaki otrzymali w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji.
p. Burmistrz wnosił o ujęcie dodatkowego projektu uchwały na druku 114 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Choszczno
Powiatowi Choszczeńskiemu, projekt uchwały był analizowany przez Komisje Rady.
- projekt na druku 114 radni podjęli 18 głosami „za” ,a następnie cały porządek sesji wraz z
poprawką również 18 głosami „za”.
p. radny Piotr Nahorski zapytał o projekt uchwały na druku 97, który na poprzedniej sesji
został odesłany do Komisji Gospodarki Komunalnej. p. Przewodniczący podał, że projekt na
druku 97 wycofał p. Burmistrz ( pismo stanowi załącznik do protokołu sesji).
W punkcie rozpatrywania projektów uchwał
- projekt na druku 107 w sprawie zmiany składu Rady Miejskiej radni bez podejmowania
dyskusji podjęli 18 głosami „za”, przy obecnych 18 radnych. Nr uchwały XI/116/2011.
- projekt na druku 102 zmieniający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy
Choszczno przedstawił p. Burmistrz uzasadniając skreślenie ust.3 § 3 uchwały nr X/113/011
dot. Dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) mogą
otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację z budżetu Gminy, wysokość i zasady
ustalania dotacji określa Rada w drodze uchwały.
Żadna Komisja uwag i wniosków do projektu nie zgłosiła. Na sesji radni dyskusji nie
podejmowali. Uchwała została podjęta 19 głosami „za”, przy obecnych 19 radnych.

Nr uchwały XI/117/2011.
- projekt na druku 103 zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół
Samorządowych w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz uzasadniając zmianę uchwały nr
XVII/255/2008 poprzez dodanie pkt.17 w brzmieniu ”prowadzenie czynności nadzorczych
nad żłobkami ,klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i
jakości świadczonej opieki” .Zmiana jest wynikiem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi
do lat 3. Żadna Komisja uwag ani też wniosków do uchwały nie zgłosiła. Na sesji dyskusji
nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 19 glosami „za”, przy obecnych 19 radnych.
Nr uchwały XI/118/2011.
- druk 104 w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia z Gminami:
Barlinek, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina Przelewice i Stepnica oraz Powiatem
Pyrzyckim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę energii elektrycznej przedstawił p Burmistrz uzasadniając, że
wspólny zakup energii elektrycznej pozwoli na uzyskanie wymiernej oszczędności finansowej
dla budżetu dzięki efektowi skali zamówienia. Wobec znacznej liczby podmiotów
zainteresowanych wspólnym udzieleniem zamówienia, a tym samym dużo większego
prognozowanego zapotrzebowania na energię, uzyska się niższą cenę energii w porównaniu
do ceny dotychczasowej, i zmniejszy się koszt energii obciążający budżet.
Żadna Komisja wniosków do projektu uchwały nie zgłosiła. Na sesji nie podjęto dyskusji .
Uchwała została podjęta 19 głosami „za”, w obecności 19 radnych. Nr uchwały XI/119/2011.
- projekt na druku 114 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
budżetu Gminy Choszczno Powiatowi Choszczeńskiemu przedstawiła pani Skarbnik z
uzasadnieniem o potrzebie przekazania pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Suliszewie w
ramach programu „wyprawka szkolna” –wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników. Żadna Komisja wniosków do projektu nie zgłosiła. Na sesji radni dyskusji nad
projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta 19 głosami „za”, w obecności 19 radnych.
Nr uchwały XI/120/2011.
- projekt na druku 105 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 przedstawiła pani Skarbnik:
z autopoprawką w pkt.”d” poprawić rok i pkt.3 ppkt „c” także poprawić rok a przedstawiony
projekt jest porządkującym dokumentem po stronie prognozowanych dochodów i wydatków
budżetowych. Żadna Komisja wniosków do projektu nie zgłosiła. Na sesji radni dyskusji nad
projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta 19 głosami „za”, w obecności 19 radnych.
Nr uchwały XI/121/2011.
- druk 108 w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił p. Przewodniczący: Członkowie
Komisji wybrali na przewodniczącego Komisji pana Romana Czapiewskiego. Nad projektem
uchwały dyskusji nie było. Uchwała została podjęta 19 głosami „za”, w obecności 19
radnych. Nr uchwały XI/122/2011.
- projekt na druku 109 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - radny p. Szczęsny zarzucił jednostronne powoływanie
radnych do Komisji, dlatego Jego Klub nie będzie głosować nad uchwałami o uzupełnieniu
składów Komisji.
p. radny Paweł Nahorski pytał kto jest wnioskodawcą tych projektów. P. Przewodniczący
Rady wyjaśnił, że
p. Beata Mitera zgłosiła akces do pracy w tych komisjach, innych
propozycji nikt nie zgłaszał.
Wyjaśnił p. Kalina że te projekty uchwał wniesione zostały przez Przewodniczącego Rady, na
co p. Nahorski podał, że w naszym Statucie p. Przewodniczący nie ma inicjatywy
uchwałodawczej.

W obradach trwała przerwa od godz. 14.35 do 14.50.
Po wznowieniu obrad:
p. Przewodniczący Rady zaproponował zdjęcie z porządku sesji druku 109 i 110- radni
wycofali projekty na druku 109 - 19 głosami „za”, i druk 110- 19 głosami „za”.
- projekt na druku 111 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy zgłosił Klub Radnych „Forum”
Projekt przedstawił p. Piotr Nahorski uzasadniając powrotem do wersji sprzed 2 lat, czyli do
kwoty 250 tys zł., Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami to organ stanowiący
gminy określa zasady gospodarowania, w tym zbywania majątku komunalnego, ale
ustawodawca dopuszcza , że Rada może powierzyć powyższe burmistrzowi. Jednak
doświadczenie zebrane w trakcie uruchomionej przez Burmistrza procedury zbycia działki
157/7 (część targowiska) i wywołane poruszenie społeczne, wskazują na potrzebę
przywrócenia prawa decyzji w takich przypadkach Radzie.
W dyskusji: p. Przewodniczący podał, że uczestniczył w posiedzeniach, na których pani radna
Kasior podnosiła, że p. Burmistrz może dzielić większą działkę na kilka mniejszych i w ten
sposób zbywać.
p. radny Piotr Nahorski podał, że są przypadki podane w Zarządzeniach Burmistrza o
zbywaniu działek w takiej procedurze jaką podał p. Przewodniczący.
p. Burmistrz poprosił o podanie konkretów, nie zamierza niczego robić…a podejmuje
działania z rozwagą.
p. Piotr Nahorski podał, że w 2010r p. Burmistrz podjął działania na zbywanie działek na
okres 3 lat pod energię odnawialną i już wtedy pytał co z sytuacją gdy dzierżawca zainwestuje
wiele na działce i zechce ją kupić, a takim przykładem dziś jest np. planowana biogazownia i
co dalej, dodał p. Nahorski, że dlatego m.in. Klub zgłosił ten projekt uchwały.
Odnośnie dzielenia działek wskazał teren za Miejską Górą.
p. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi pana radnego:
zapisy kodeksu cywilnego stanowią, że jeśli zawarta umowa nie może rozsądzić przypadków
podanych wcześniej, wówczas zastosowanie ma kodeks cywilny, zatem obiekt dzierżawiony
na 3 lata musi wrócić w stanie niezmienionym, jeśli w umowie zawarto taki zapis dla
wynajmującego. Dalej nawiązał do sprawy zdobywania środków do budżetu Gminy, oraz
sytuacji poprzednio podejmowanej próbie zbycia działki na ul. Fabrycznej, a to czy
biogazownia i podatki dla budżetu….ale dodał, że na dziś każde środki dla budżetu są dobre.
p. Piotr Nahorski podał, że plan zagospodarowania mówi o scalaniu gruntów i nie jest do
podziału nieruchomości, tak było z działką targowiska (.. nie idźmy ta drogą…)
p. Burmistrz dodał, że nie udało się przekonać radnego przez 5 lat…
Dalszej dyskusji nad projektem nie było.
„za” podjęciem uchwały glosowało 6 radnych, przeciwnych było 10 i wstrzymało się 2.
uchwała nie została podjęta.
- projekt na druku 112 w sprawie zmiany uchwały nr V/56/2007 Rady Miejskiej z dnia
25.01.2007r w sprawie Statutu Gminy Choszczno wniesiony przez Klub Forum.
O przedstawionym projekcie wypowiedział się p. Kalina: nie podpisywał tego projektu, ale
gdyby musiał odmówiłby, ponieważ jest zamysł Prezydenta o wprowadzeniu projektów
uchwał obywatelskich, ale nie wiadomo jeszcze ile będzie musiało się podpisać obywateli,
więc należy poczekać. Nadto ten projekt jest niezgodny z ustawą i Konstytucją.
p. Piotr Nahorski podał, że Szczecin ma zapis o projekcie obywatelskim, nasz Statut w
poprzedniej wersji również posiadał zapis .Zapis o projekcie obywatelskim został
przeniesiony z ustawy dla przykładu podał, że 3 radnych ma prawo zgłoszenia projektu
uchwały.
Radny p. Szemlij złożył wniosek o odstąpienie od tego projektu uchwały, a na następnej sesji
powołanie Komisji Statutowej do znowelizowania naszego Statutu.

Wniosek radni podjęli 14 głosami „za”, 2 przeciwnymi i 1 wstrzymującym.
- uchwała na druku 112 – „za” głosowało 5 radnych, 9 było przeciwnych ,4 wstrzymało się.
Uchwała nie została podjęta.
- druk 113 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015:
p. Przewodniczący podał, że dla przeprowadzenia wyboru ławników , które odbywają się w
głosowaniu tajnym Rada musi powołać Komisję Skrutacyjną i poprosił o podanie kandydatów
do Komisji:
p. Czapiewski zgłosił p. Włudarskiego, p. Kozubska zgłosiła p. K.Czapiewskiego i
p. Sakowski zgłosił p. Zółkiewicza, wszyscy członkowie Komisji wyrazili zgodę na pracę w
Komisji. Skład Komisji został przyjęty przez radnych 19 głosami „za”.
Następnie p. Ilona Kozubska członek zespołu opiniującego kandydatów na ławników
przekazała radnym opinię pisemną z charakterystyką wszystkich kandydatów ( wraz z opinią
prawną), i dlatego przedstawiła kandydatów z imienia i nazwiska.
Dyskusji radni o kandydatach nie podejmowali.
Dla ukonstytuowania się Komisji i przygotowania kart do tajnego głosowania ogłoszono
przerwę.
W obradach trwała przerwa od godz.16.30 do 16.45.
Po wznowieniu obrad:
Komisja Skrutacyjna w osobach : p. Kazimierz Czapiewski przewodniczący, p. Z.Żółkiewicz
– członek i p. W. Włudarski – członek: przekazała karty do tajnego głosowania, i
przeprowadzono głosowanie. Po sporządzeniu protokołów p. K. Czapiewski ogłosił
wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie dla spraw rodzinnych i spraw pracy
na kadencję 2012-2015.
- uchwałę podjęto 19 głosami „za” w obecności 19 radnych Nr uchwały XI/124/2011.
W kolejnym punkcie przyjętego porządku obrad
- Informacja Burmistrza Choszczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za
I półrocze 2011:
p. Przewodniczący otworzył dyskusję:
radny p. Piotr Nahorski wskazał na wysokie zadłużenie Gminy.
p. Burmistrz wyjaśnił, że w informacji zawarto stan faktyczny na dzień 30.06.2011r. Na dziś
są podejmowane zobowiązania które nie mogą czekać z uwagi na spisane umowy
szczególnie związane ze środkami unijnymi. Nowe zobowiązania nie są podejmowane.
Radny p. Szczęsny odniósł się do zobowiązań wymagalnych- podając, że dział oświaty
zrealizowano w 72% w zakresie funduszu świadczeń socjalnych, dodał, że ten fundusz do
końca września musi być wykonany w 100% i nie odprowadzane są środki, wskazane w
ustawie. Dodał p. Szczęsny, że wcześniej na Komisji księgowa BOSS informowała o dobrej
sytuacji w oświacie, a miesiąc później po otrzymaniu informacji okazuje się że jest jednak
gorzej, czy zapłacono już za Przedszkole Nr 1.
p. Burmistrz wyjaśnił, że na pewno wypowiedź księgowej BOSS była w innym kontekście i
przytoczył zapisy załącznika nr 7. Następnie p. Szczęsny pytał p. Skarbnik czy fundusz
socjalny nauczycieli został już uregulowany, pani Skarbnik w tym momencie nie mogła
odpowiedzieć. Następnie odniosła się do zadania Przedszkole Nr 1, w momencie pytania p.
Szczęsnego była kwota 50 tys zł do zapłacenia, ale zapis w informacji zawarto w planowanej
kwiecie i wykonanej.
Radny p. Paweł Nahorski pytał o przebudowę skrzyżowania Jagiełły i Dąbrowszczaków, o
sprawy wywłaszczeniowe, dokumentacyjne.
Odpowiedział p. Burmistrz, że za wykonaną dokumentację jeszcze są koszty do uregulowania
ale wiążą się one z sugestii zarządu dróg, ponieważ nie wiadomo, czy ta droga znajdzie się w
planie województwa na rok 2012.

Radny p. Piotr Nahorski podał, że ze spec ustawy wynika, iż po uprawomocnieniu się
ZWIDu i w myśl porozumienia Gmina może prowadzić dalsze postępowanie na podstawie
umowy zawartej z Marszałkiem, tylko czy wszystkie sprawy odszkodowawcze są załatwione.
Wyjaśnił p. Burmistrz, że w trakcie prac projektowych zmieniła się ustawa i stan prawny jest
inny. Uważa, że realne terminy wykupu nieruchomości nie zostały przekroczone, pozostaje
jeszcze sprawa „pralni położonej na dwu różnych działkach” , budynek na skrzyżowaniu z
ulica Piastowską jest problem z lokatorami, mimo wszystko stan i bilans podanych
nieruchomości będzie stanowić ciężar dla budżetu miasta. Z Marszałkiem Województwa
prowadzono rozmowy na temat dróg wojewódzkich w Choszcznie i obecnie położono
nawierzchnię na ul. Dąbrowszczaków.
Radny p. Sakowski stwierdził, że są zaległości wykazane w podatkach i należne odsetki, czy
przypadkiem odsetki nie przedawniły się?
p. Burmistrz wyjaśnił, że tak są to wieloletnie zaległości i brakuje możliwości egzekucyjnych.
Dalszej dyskusji nad informacja radni nie prowadzili.
W punkcie „ Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011”
Radni dyskutowali: p. Paweł Nahorski pytał o bezpieczeństwo dzieci Szkoły Pod. Nr 3
Gdy na parkingi wjeżdżają i wyjeżdżają samochody, do którego momentu odpowiada rodzic i
nauczyciel.
Wyjaśniła p. Wiśniewska Bugaj, że są wyznaczeni opiekunowie, ale jeśli jest taka potrzeba,
to opiekunowie będą odprowadzać dzieci do drzwi autobusu.
Dodała p. Bikowska, że dyrekcja szkoły wyjątkowo dba o bezpieczeństwo dzieci, radno
konserwator i pani ze świetlicy zabezpieczają dodatkowo dzieci dowożone do szkoły.
p. Bur mistrz dodał, że nie ma idealnego rozwiązania, ponieważ często zdarza się, że parkingi
przy szkołach są zajmowane przez pracowników szkoły, tereny są patrolowane przez policję,
ale kierowcy po prostu nie mają też innego miejsca. Korki powstają gigantyczne również przy
Przedszkolu nr 1, mimo wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych na ul.
Niedziałkowskiego.
p. Szemlij podał, że członkowie Komisji Oświaty zajmowali się tematem stanu bazy
oświatowej w Gminie i przedstawiany dziś stan jest taki w rzeczywistości. Komisja Oświaty
zaplanowała posiedzenie w sprawie dowozu dzieci i na to posiedzenie zaprosił również
innych radnych . Dalej podkreślił zmianę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół
samorządowych, która nastąpiła od 1.10.2011r.
p. Piotr Nahorski podnosił temat bezpieczeństwa dzieci ze SP Nr 3 sugerując rozdzielenie
bram wjazdowych. Kolejny temat podnoszony dotyczył SP w Korytowie, wg wykazanej
tabeli.
Pani Wiśniewska Bugaj wyjaśniła temat Korytowa: demografia jest monitorowana, wskazania
są na niż w Gimnazjum, a stabilny stan jest w szkołach podstawowych. Następnie odniosła się
do rankingu egzaminów.
p. Burmistrz zachęcał radnych do uczestnictwa w Komisji Oświaty nt dowozu dzieci z
Osiedla Stargardzkiego.
Dalszej dyskusji nie prowadzono.
W punkcie „Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku
za rok 2010”. Radni sprawozdanie analizowali w Komisjach, nie zgłosili żadnych uwag ani
też wniosków do sprawozdania. Na sesji dyskusji nie podejmowano.
W punkcie „ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac zleconych przez Radę Miejską:
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole sporządzając protokoły, które zostały
przedstawione na sesji:

1) Protokół Kontroli „ zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych
przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych” przedstawiła
Przewodnicząca Komisji p.Mariola Kołodko podając w podsumowaniu, że w wyniku
przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół stanowi
załącznik do protokołu sesji.
2) Protokół kolejnej kontroli „ wykonanie układu węzła cieplnego na bazie pompy
cieplnej o mocy 30 KW wraz z odwiertami i przyłączeniem dolnego źródła ciepła dla
potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Piaseczniku” przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji p. Roman Czapiewski:
Zespół kontrolny stwierdził, że przyjęty sposób postępowania w realizacji zadania był
optymalny i miał na celu maksymalne obniżenie kosztów inwestycji. W trakcie
analizy dokumentacji stwierdzono, że w karcie gwarancyjnej pompy ciepła widnieje
pieczątka i podpis innej firmy niż ta, która wykonywała prace budowlane zgodnie z
zawartą umową. Świadczy to iż został zatrudniony podwykonawca bez zgody
inwestora. Potwierdzenia zgody inwestora na zatrudnienie podwykonawcy nie
odnaleziono w dokumentacji. Zespół kontrolny nie rozpatrywał kwestii terminu
wykonania odwiertów ponieważ z analizy dokumentów nie wynikało aby w tym
względzie występowały nieprawidłowości.
Protokół z kontroli stanowi załącznik do protokołu sesji.
p. Czapiewski dodał, że 20.10.2011r po zakończeniu prac kontrolnych do Rady
wpłynęło pismo radnych Klubu Forum, którego treść odczytał i zapytał p. radnego
Nahorskiego „ na jakiej podstawie wysuwa wniosek, że zespół kontrolny pracuje
nierzetelnie… karta gwarancyjna znajduje się w dokumentacji, zespół kontrolny
zapoznał się z dokumentem, dodał, że na pewno to jest błąd, ale w umowie
zaznaczono że wykonawca może zatrudnić podwykonawcę za zgodą inwestora..
Kolejne pytanie dotyczyło przekazanego zdjęcia z zapisem w rogu 2.04.2009
p.Nahorski” to zdjęcie nie służy jako dowód na niewykonanie…to zdjęcie pochodzi z
prywatnego archiwum p. Nahorskiego i to nie stanowi stwierdzenia o jakichś
niedociągnięciach, stoją maszyny jak widać na zdjęciu.
p. Piotr Nahorski wyjaśnił w skrócie: zespół kontrolny nowych radnych dokonał
analizy dokumentacji, drugi sygnał , że to jakieś zdjęcie… dla przypomnienia podał,
skąd powstał problem” materiały dotyczą źle wykonanej pracy przez zespół ubiegłej
kadencji… protokół został odrzucony i to było przesłanką…w nowej kadencji Rady
Komisja Rewizyjna podjęła
kontrolę. Stwierdził pan radny ,”….że został
ustawiony pod konkretnego wykonawcę”. Ponieważ odwierty zostały wykonane w
kwietniu ,i to była kolejna porcja materiału do przeprowadzenia kontroli rzetelnej,
dokumenty z poprzedniej kadencji zaginęły…uważa, że problem tkwi tym by
samorząd wyciągnął wnioski, co do rzetelności pytał, czy to zostało rzetelnie
wykonane.. i okazuje się że tym trzem osobom posłużyły do nierzetelnej kontroli.
Dalej odniósł się p. Burmistrz co do „ustawiania” , to ustawa o zamówieniach
publicznych reguluje zasady, a nadto sam proponował radnym opracowanie zasad
zlecania na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych poniżej 14 tys euro.
Następnie p. R.Czapiewski odniósł się do wypowiedzi p. Nahorskiego: „to Wasz
Klub pozbawił się rzetelności tej kontroli. Bo pani radna Waszego Klubu odmówiła
pracy w zespole kontrolnym. Pan i Państwo pomylili Komisję Rewizyjną z Komisją
Śledczą ( nie można nikogo przesłuchiwać) .
p. B.Mitera podała, że w poprzedniej kadencji uczestniczyła w Komisji kontrolującej
Piasecznik, prace były przeprowadzone rzetelnie, pracowała również radna p. Kasior,
ale zdjęcia ukazały się późno bo dopiero na sesji…….

p. Nahorski pytał dlaczego p. Burmistrz tak się odniósł do tematu bo zamawiającym
była Kierownik Warsztatu. Co do rzetelności udziału p. Kasior „… może to szczera
prawda, że pozbawili się udziału jako Klub w pracy kontroli” ale dla przypomnienia
zobrazował temat od początku. ..
Dalszej dyskusji nad sprawozdaniami nie było.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Choszczna
Złożyła p. M.Sieńko Sekretarz: „ wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń
spełniły swój obowiązek w sposób prawidłowy, zarówno co do formy jak i terminu”
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez radnych w 2011 roku „radni złożyli oświadczenia w sposób prawidłowy
i w ustawowym terminie. Oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego, jak również
zamieszczono w BIP Choszczno”.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Choszczna znajdują się na stronach BIP Choszczno, radni w czasie
posiedzeń Komisji uwag do sprawozdania nie zgłosili.
Interpelacje i zapytania radnych:
1. p. Z. Żółkiewicz zgłosił temat uporządkowania terenu ulicy Fredry i ul. Modrzewskiego,
kolejny temat to jakie jest obecnie zadłużenie Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych
2. p. Nahorski zgłosił propozycję zweryfikowania uchwały o sprzedaży ,punktach sprzedaży
napojów alkoholowych ( a chodzi o m. Korytowo).
Kolejne pytanie dotyczyło utrzymania Oddziału Ratunkowego w Choszcznie i budowa
lądowiska, i czy ze strony Gminy podejmowane są jakieś działania.
Wyjaśnił p. Burmistrz, że w sprawie Oddziału Ratunkowego władze powiatu nie
kontaktowały się . Wg informacji dyrektora ZOZu wskazano teren pod lądowisko przy ul.
Niedziałkowskiego, lecz w tym terenie jest dużo wysokich drzew, które należałoby wyciąć i
to wykonałby po uzyskaniu zgody na wycinkę, teren przekazany byłby nieodpłatnie, lecz to
przedsięwzięcie upadło. Kolejne wskazanie terenu to plac Witosa, na którym już wycięto
drzewa, lecz oświetlić i utwardzić terenu musi ZOZ, Gmina to zadanie będzie wspierać.
Uwarunkowania budowy lądowiska i utrzymania Oddziału Ratunkowego nie zna.
2. p. Nahorski podniósł temat budowy planowanej biogazowi w Choszcznie, powstał
komitet protestacyjny, jako Klub Forum będą różnymi drogami blokować to
przedsięwzięcie. Odnośnie energii zielonej podał, że procedura tej spółki już trwa, ale
p. Burmistrz stoi przed trudnym zadaniem wydania decyzji i w tym miejscu prosił p.
Burmistrza o analizę i rzetelne podejście do tematu oraz o szeroką konsultację…bo
część mieszkańców już zaczyna protestować. Planowana biogazownia będzie na bazie
gnojowicy, obornika, kiszonek, odpadów poubojowych na ponad 73 tys ton rocznie
będzie dowożone na ulice Dąbrowszczaków , należy przypuszczać że przewóz będzie
odbywać się przez miasto, nadto Gmina Choszczno nie ma produkcji gnojowicy, a z
artykułów nt gnojowicy wiadomo, że w promieniu 5 km nie da się żyć. W
podsumowaniu podał, że brak jest argumentów na uruchomienie biogazowi, a raport
przedstawiony przez spółkę jest nie rzetelny , więc jaki będzie wpływ dla
mieszkańców. W pobliżu biogazowni brak jest sieci energii cieplnej i wskazane
punkty w raporcie świadczą o nierzetelności, nadto zakład jest na gruncie
dzierżawionym przez okres 3 lat , czy p. Burmistrz przekazał
dla firmy
uprawnienia….
Wyjaśnił p. Burmistrz, że odnosi wrażenie iż jakiekolwiek działanie, forma są dławione,
na pewno każdą sytuację trzeba przeanalizować. Właściciele przyległych działek byli
zaniepokojeni wprowadzeniem odpadów poubojowych. Jednak gdy ktoś chce dzierżawić
grunty nie widzi przeszkód, obecnie wszystko jest na etapie rozpatrywania i nie należy

wzbudzać niepotrzebnych emocji, dodał p. Burmistrz że wpłynął kolejny wniosek o
budowę biogazowni na pograniczu Choszczna.
p. Przewodniczący Rady pytał czy w pobliżu może funkcjonują podobne zakłady.
p. Burmistrz odpowiedział , że istnieją biogazownie ale działalność biogazowni powinna
być jednak lokowana poza miastem.
W uzupełnieniu p. Andriaszkiewicz podał, że wniosek od firmy już wpłynął, Gmina
wskazała miejsce dla tej inwestycji, firma wskazuje przedsięwzięcie uwarunkowaniem
bliskiego podłączenia do sieci ciepłowniczej: produkcja energii elektrycznej i
ciepłowniczej. Wszystkie wnioski będą szczegółowo analizowane, i przedstawione do
WOS.
p. Piotr Nahorski temat biogazowni wymaga konsultacji z mieszkańcami, jak na razie
powstały one tylko w małych miejscowościach. ( podobno RSM wyraził zgodę na
podłączenie, p. Sakowski jednak zaprzeczył, żadnych rozmów w tym temacie nie było.)
p. Nahorski dodał, że biogazownie i farmy wiatrowe to biznes, cieszy jednak fakt, że
p. Burmistrz zaprosi inną spółkę która utylizuje odpady.
3. p. Przewodniczący Rady zgłosił temat ustalenia ruchu pieszych i rowerów na ścieżce
wokół jeziora.
4. p. A.Bikowska zwróciła się w imieniu mieszkańców w sprawie parkowania
samochodów w mieście, może rozważyć możliwość płatnych parkingów.
W punkcie wolne wnioski i informacje.
Ustalono skład osobowy pocztu sztandarowego na dzień 10 listopada 2011r.
Następnie p. Przewodniczący odczytał odpowiedź przekazana dla Rzecznika Praw
Obywatelskich w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna (pismo i
odpowiedź stanowią załącznik do protokołu sesji).
W dyskusji p. Nahorski stwierdził iż odpowiedź nie jest właściwa, p. Szemlij wyjaśnił
przebieg powoływania Młodzieżowej Rady, podał dalej że konsultował temat w komisjach, w
Szkole Suliszewo bo głównie o nią chodziło niektórym radnym, ale te wątpliwości wyjaśniał
wcześniej dla Nadzoru Wojewody. Główną intencją tworzenia Młodzieżowej Rady było
uczenie samorządności i na dziś jest mało młodzieży chętnej do takiej Rady, proponuje by dać
możliwość zaistnienia tej Rady.
p.Mitera stwierdziła, że przeciąganie terminów zniechęca młodzież do pracy w Radzie.
Kolejny temat to wniosek prokuratorski dotyczący uchylenia uchwały z 2007r w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno z powodu
naruszenia zapisów ustawowych.
Żadna Komisja uwag ani też wniosków w tym temacie nie zgłosiła. Radny p. Szczęsny
apelował o ponowne rozpatrzenie tematu przez Komisje. P. Przewodniczący Rady stwierdził,
że skoro jest taka wola radnych odkłada temat do Komisji celem wypracowania decyzji na
następną sesję.
Wobec wyczerpania porządku p. Przewodniczący zakończył obrady XI sesji Rady Miejskiej
Choszczna dziękując wszystkim za udział.
Przebieg sesji został nagrany na CD. Sesję zakończono o godzinie 19.30
Protokołowała D. Bobik

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Załączniki do protokołu sesji:
- lista obecności radnych,
- projekty uchwał na drukach od 102 do 114,
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
- dokumentacja z przeprowadzenia tajnego głosowania.

