PROTOKÓŁ Nr XVII/2012
z posiedzenia
Rady Miejskiej w Miastku
w dniu 31 sierpnia 2012 roku

Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Stan statutowy radnych
- 21
Stan radnych obecnych
- 19
Stan radnych nieobecnych
- 2 ( p. Małgorzata Rola, p. Waldemar
Żurawik).

Pkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – p. Tomasz Borowski o godz. 9.00 otworzył
XVII/2012 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. Na wstępie przywitał
radnego Sejmiku Samorządowego - p. Mirosława Batrucha, radnego Powiatu Bytowskiego –
p. Zbigniewa Batko, Burmistrza Miastka – p. Romana Ramiona oraz jego Zastępcę – p.
Tomasza Zielonkę, Skarbnika – p. Stefana Mayera, Sekretarza - p. Jana Gajo, naczelników
wydziałów tut. Urzędu, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych, dyrektorów
placówek oświatowych, dyrektorów instytucji kultury, sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli oraz przedstawicieli partii politycznych.
Na wstępnie Przewodniczący Rady – p. Tomasz Borowski sprawdził stan radnych
niezbędny do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Podczas sprawdzania na
stan statutowy 21 radnych obecnych było 19 radnych.
P. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum,
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z
dnia 22 czerwca 2012 roku.
P. Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku poinformował Radę, że protokół Nr
XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012 roku został
wyłożony w biurze Rady celem zapoznania się – Czy są uwagi do protokołu Nr XVI/2012 z
dnia 22 czerwca 2012 r.?
Uwag nie zgłoszono.
Przy braku uwag do protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
22 czerwca 2012 r. p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół – Kto jest za
przyjęciem protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22
czerwca 2012 roku?
Protokół Nr XVI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012 roku został
przyjęty jednogłośnie – (głosowało 19 osób).
Pkt 3. Powołanie sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad p. Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego – p. Piotra
Binczyka.
Radny – p. Piotr Binczyk wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie – Kto jest za tym, żeby podczas
dzisiejszych obrad funkcję sekretarza pełnił – p. Piotr Binczyk ?
W/w kandydatura została przyjęta jednogłośnie - ( 19 „za”; 0 „przeciw”; 0
„wstrzymujących ”).
Pkt 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Tomasz Borowski zwrócił się do radnych o
zgłaszanie kandydatur do komisji uchwał i wniosków.
Do komisji uchwał i wniosków zostali zgłoszeni następujący radni :
1. Pan Paweł Biernacki – wyraził zgodę,
2. Pan Józef Kobiec – wyraził zgodę,
3. Pani Jolanta Chmielewska – wyraziła zgodę .
Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład komisji uchwał i wniosków, który
został przyjęty jednogłośnie - (19 „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących”).
Pkt 5 . Ustalenie porządku obrad.
P . Przewodniczący Rady poinformował Radę, że porządek obrad został radnym przesłany,
oraz zwrócił się do Rady z zapytaniem - czy są uwagi do porządku posiedzenia ?
Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie - (19 „za”; 0
„przeciw”; 0 „wstrzymujących”).
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22
czerwca 2012 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku posiedzenia.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012
rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.,
9.2. zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Władysława Kowalskiego w Świerznie,
9.3.nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie,
9.4.wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie
komunalne na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot.
działki ozn. nr 195/3 o pow. 0,0027 ha poł. w Miastku przy ul. Czereśniowej),
9.5.udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot.
lokalu nr 33 przy ul. Wybickiego 10 i lokalu nr 5 przy ul. Pomorskiej 3),

9.6.wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. zawarcia kolejnych umów na czas oznaczony
do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości),
9.7.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu (dot. działki gruntu ozn.
nr 4/11o pow. 11,9518 ha, poł. w obr. Wołcza Wielka),
9.8.wyrażenia zgody na najem lokali (dot. zawarcia kolejnych umów najmu lokali w
Bibliotece Publicznej w Miastku),
9.9. upoważnienia do działania za Radę Miejską w Miastku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad V sesji w 2012 roku Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.
Pkt 6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi celem
informacji z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

przedstawienia

Burmistrz Miastka – p. Roman Ramion przedłożył pod obrady Rady informacje z pracy
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Miastku za okres od ostatniej sesji, jak
poniżej:
1. Informacja z wydanych zarządzeń Burmistrza Miastka,
Wykaz zarządzeń stanowi zał. nr 1 do protokołu.
2. Informacja z pracy Wydziału Infrastruktury Technicznej,
Niniejsza informacja stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Ponadto – p. Burmistrz poinformował Radę, że w dniu 20 lipca br. do Starostwa
Powiatowego w Bytowie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON- u w
ramach programu wyrównywanie różnic między regionami obszar B (dostawa i montaż
windy oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych) z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych dotyczących instalacji
tych urządzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku. Jest wykonana dokumentacja na
wykonanie tych przedsięwzięć . Łączny koszt projektu to 113.077,-zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania ze środków PFRON – u
możliwa do otrzymania to 60 % środków
kwalifikowanych, czyli 59.925,-zł. W tej chwili wniosek jest w trakcie rozpatrywania. W
przeciągu najbliższego miesiąca będzie znane rozstrzygnięcie. W ramach tego samego
działania został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych. Wniosek ten podlega takiej samej procedurze oraz w tym samym czasie
będzie rozstrzygnięty. Zasady dofinansowania tego wniosku są takie same, jak wniosku
poprzedniego.
3. Informacja z pracy Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska,
Niniejsza informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu.
4. Informacja z pracy Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji.
Niniejsza informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.
1. Informacja z pracy Wydziału Oświaty,
Niniejsza informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Pytania radnych do przedstawionej informacji przez Burmistrza Miastka.
Radny – p. Paweł Biernacki – zwrócił się p. Burmistrza o wyjaśnienie, jakiej wielkości
środki były przeznaczone w budżecie Gminy na zadanie dotyczące budowy kanalizacji
sanitarnej w terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK,OSiR w pierwszej wersji?

P. Skarbnik wyjaśnił, że 600.000,-zł.
Innych pytań nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady podziękował p. Burmistrzowi za przedstawienie informacji i
zwrócił się do radnych o zgłaszanie interpelacji.
Pkt 7. Interpelacje i zapytania.
1. Radny – p. Zygfryd Filipak
1/ Zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie - dla kogo i na jaki okres została udzielona
pożyczki ze środków przeznaczonych na monitoring. P. radny nadmienił, że uchwałą
Rady przeznaczono 150.000,-zł na monitoring, natomiast dzisiaj okazuje się, że na
monitoring jest 105.000,-zł. Wynika, że pozostała kwota została komuś pożyczona. W
związku z powyższym zapytuje – co stało się z pozostałymi środkami ?
2/ Zwrócił się z zapytaniem - czy należy się spodziewać, że zdemontowany z parku
pomnik zniknie z powierzchni miasteckiego krajobrazu? P. radny nadmienił, że wcześniej
zwracał się do Burmistrza o wyjaśnienie w/w sprawy. Burmistrza zapewniał, że zwróci
się do Rady o uchylenie uchwały w tej sprawie.
Zdaniem p. radnego pomnik ten jest wrośnięty w krajobraz tej ziemi, gdyż od 1945 r.
figuruje na różnego rodzaju wizytówkach i pismach. Ponadto w niektórych miastach czci
się pomniki, zwłaszcza cmentarze z okresu II wojny światowej. P. radny przytoczył
powiedzenie „Kto niszczy pomniki, niszczy własną kulturę”.
Jednocześnie p. radny nadmienił, że zastanawia się - czy pomnik faktycznie będzie
zniszczony?
2. Radny – p. Ryszard Mieczkowski zwrócił się o wyjaśnienie - jakie są założenia i
jaka będzie ostateczna wersja projektu na zadanie przebudowy ul. Chrobrego?
P. radny nadmienił, że dużo emocji budzi sprawa związana z przebudową ulicy
Chrobrego na odcinku ronda Jana Pawła II, a terenem planowanej budowy obiektu
TESCO.
3. Radny – p. Jan Basara zwrócił się z zapytaniem – jak przebiega realizacja gminnego
programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków?
Ile wpłynęło wniosków? Ile zostało zrealizowanych i ile oczekuje na realizację?
4. Radny – p. Mirosław Kwaśniewski zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie
więcej informacji nt. przetargu na remont dachów na budynkach świetlic w m.
Świerzenko i Szydlice oraz dlaczego tak długo trwa procedura?
5. Radna – p. Maria Grobelna
1/ Zwróciła się do Burmistrza z zapytaniem – kiedy rozpocznie się remont chodnika
przy ul. Konstytucji 3 – go Maja ( lewa strona)?
2/ Kiedy Urząd zabroni handlu osobie handlującej pod namiotem przy ul. Armii
Krajowej ?

P. radna nadmieniła, że przy tej ulicy zlokalizowana jest m.in. Szkoła Muzyczna i
Bank PKO, a rozstawione skrzynki i stoły negatywnie wpływają na estetykę w tej
części miasta.
6. Radna – P. Jolanta Chmielewska ponagliła interpelację złożoną na sesji w miesiącu
maju i czerwca br. dotyczącą kosztów poniesionych przez Gminę Miastko na
organizację tegorocznego Rajdu Magam Trophy.
P. radna nadmieniła, że na czerwcowej sesji otrzymała odpowiedź, że Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpi do Prezesa Magam Trophy o uszczegółowienie
wydatków pod hasłem promocja oraz, że w m- cu lipcu rozpoczną się rozmowy i
wyjaśnienia z p. Prezesem. W związku z powyższym oczekuje na wyjaśnienia w tej
sprawie.
6. Radny – p. Paweł Biernacki
1/ Zwrócił się do Burmistrza o przygotowanie informacji ilu gimnazjalistów podjęło
naukę poza terenem naszej Gminy oraz o ilu więcej w stosunku do ubiegłego roku ?
2/ W imieniu odbiorców telewizji kablowej zwrócił się o wznowienie transmisji obrad
sesji. P. radny nadmienił, że jest zainteresowanie odbiorem przekazu obrad Rady .
3/ Kto ponosi odpowiedzialność za przecinanie traw wzdłuż koryta rzeki Studnicy i do
kogo należy zwracać się w tej sprawie ?
P. radny poinformował, że wycięte trawy gromadzą się przy mostkach postawionych
przez właścicieli ogródków działkowych, niszcząc je. Ponadto pozostawiona trawa
stwarza niebezpieczeństwo, gdyż po niej biegają dzieci.
7. Sołtys Sołectwa Dretyń – p. Joanna Gil – Śleboda odczytała i przedłożyła na piśmie
interpelację dot. remontu dróg w m. Dretyń. ( Interpelacja w załączeniu ).
8. Radny – p. Józef Kobiec
1/ W imieniu mieszkańców bloku nr 9 i 10 przy ul. Gen. Wybickiego zwrócił się do
Burmistrza o usunięcie murka i postawienie barierki przy w/w blokach.
P. radny nadmienił, że na w/w murku ciągle przesiaduje dużo osób, często nietrzeźwych
pozostawiając po sobie nieczystości.
2/ Zwrócił się o zabezpieczenie barierki na moście przy młynie od strony sklepu
obuwniczego.
W barierce powstała około 50 cm dziura, która stwarza niebezpieczeństwo.
Więcej interpelacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady o godz. 10.05 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do
godz.10.20.
Pkt 8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
O godz. 10.20 p. Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie i udzielił głosu
Skarbnikowi – p. Stefanowi Mayerowi celem przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.

Skarbnik - p. Stefan Mayer - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście na mocy
stosownych przepisów, a tym przepisem jest art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych
Burmistrz Zarządzeniem Nr 196/VI/2012 przedłożył Radzie jak i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012
r., gdyż taki jest wymógł. Wymógł ten jest często informacyjny, gdyż ta informacja nie pociąga
za sobą skutków decyzyjnych. W informacji scharakteryzowana jest informacja w zakresie
wielkości odnośnie dochodów i wydatków.
Na plan dochodów po zmianie w trakcie I półrocza dochody opiewają na kwotę 53.384.076,-zł,
natomiast wykonanie na koniec czerwca br. zamknęło się kwotą 27.832.257,61-zł, co
wskaźnikowo daje 52,1 %.
Jeżeli chodzi o dochody bieżące, to sytuacja jest poprawna, ponieważ wykonanie jest na poziomie
52,9 %, natomiast znaczące odchylenie jest z realizacji dochodów majątkowych. Przy planie
2.287.874,-zł zanotowano wpływy w dochodach majątkowych na kwotę 795,394,-zł , tj. niecałe
35 %. Na niepełną realizację dochodów majątkowych składają się dwie okoliczności.
Najważniejsza, która nas dotyka i boli, to opóźniony, praktycznie brak wpływu za zrealizowane
w ubiegłym roku inwestycje, przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Łącznie w planie
dochodów ponad 2.000.000,-zł należnych Gminie dochodów unijnych było 942.815,-zł. Są to
dofinansowania wykonanych w ubiegłym roku remontów dachów świetlic wiejskich, wykonane
place zabaw w pięciu miejscowościach na terenie Gminy. Łącznie jest to kwota ponad 260.000,zł. Ponadto ponad 243.000,-zł zalega Gminie Urząd Marszałkowski za inwestycję pn. „Budowa
Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia” oraz największa pozycja to
437.000,-zł oczekiwanych końcowych płatności za tzw. „dużą kanalizę” Łącznie jest to prawie
kwota 950.000,-zł. Z tej kwoty jedynie w ostatnich dniach, już po I półroczu jedynie wpłynęło
123.000,-zł za należny remont dachów. Pozostałe czeka do realizacji. Niskie wykonanie realizacji
dochodów, są to dochody ze sprzedaży majątku. W tabeli na str. 2 w rozdziale 70005 pkt 2 „
dochody majątkowe” wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę 926.000,-zł w I półroczu wykonano
na kwotę ponad 255.000,-zł, tj. 26,6%. Także nasze dochody majątkowe są niskie i to się
przekłada na tą w posumowaniu wielkość. Wynika to, ze zbyt słabego zainteresowania działkami
budowlanymi
oraz dość długotrwałymi procedurami zbywania obiektów komunalnych.
Generalnie sytuacja w zakresie sprzedaży nie jest korzystna i to się odbija w kasie. Pozostałe
dochody bieżące są poprawnie realizowane. Korzystny i poprawny jest stan jeżeli chodzi o
dochody własne w zakresie podatków i opłat lokalnych. Ponadto korzystny i poprawny jest stan,
jeżeli chodzi o dochody własne w zakresie podatków i opłat lokalnych – jest to dział 756. Jest to
największa pozycja poza dochodami zewnętrznymi. Sytuacja ta nie budzi żadnych obiekcji, co
do wykonania rocznego. Niepełne wykonanie jest w podatku od środków transportowych, tj. 44,3
%. Wyrównanie zaległości następuje w II półroczu. Dochody zewnętrzne za I półrocze wykonane
są w połowie, poza subwencją oświatową, która jest nieco wyższa, ponieważ w oświacie
wynagrodzenia są płacone z góry. Ponadto w I półroczu płacona jest tzw. „trzynastka’
P. Skarbnik poinformował Radę, że przedstawił realizację dochodów i przystąpi do przedstawienia
wydatków za I półrocze.
Następnie p. Skarbnik omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2012 r. po stronie wydatków, informując Radę, że plan wydatków rocznych po zmianach wynosi
52.135.845,-zł . W I półroczu zrealizowano na kwotę 26.030.117,-zł, co stanowi 49,9%. Jeżeli
chodzi o wydatki bieżące i dotacje, to wykonanie jest na poziomie 51,6 %. Górka powyżej 50 %
wynika z tego, że są wydatki płacowe – wyplata do końca marca br. tzw. „trzynastki” i to rzutuje
na wyższe niż umowne przyjąć 50 % półroczne wykonanie wydatków. Natomiast wydatki
majątkowe zrealizowano w I półroczu tylko na kwotę 453.625,-zł przy planie 2.768.000,-zł, tj.
17,7 % Nieco wyższe jest wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy (ściśle naszych). Z

reguły proces inwestycji trwa dłużej. Faktury, które zostały zrealizowane w I półroczu, są to
częściowe płatności faktur za zrealizowane inwestycje (Wiśniowa i Sadowa), jak i częściowe
płatności kanalizy w centrum miasta. Jednocześnie p. Skarbnik zwrócił uwagę na fakt, że w
części opisowej uciekł rozdział 01010 „ infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”. Przy planie
70.000,-zł po zmianie, 50.000,-zł zaplanowano na likwidację nieczynnych ujęć wody (procedura
inwestycyjna dość długa trwa), stąd w I półroczu tego wydatku nie było. Natomiast 20.000,-zł
zaplanowano na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Obrowo – Szydlice – Stachowo.
W rozdziale 01041 jest prawie kwota 240.000 zł do wydania. Mieszczą się remonty dwóch
dachów obiektów świetlic wiejskich w ramach PROW. Procedury są załatwiane , natomiast
pojawiła się okoliczność trudna formalnie.
P. Skarbnik nadmienił, że w tym miejscu po części wyjaśnia interpelację radnego – p. Mirosława
Kwaśniewskiego.
Na obsługę długu publicznego wydano w I półroczu ponad 600.000,-zł , a więc 53,1 %. Na
bieżącą obsługę raty wpłat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast zadłużenie na koniec
czerwca br. opiewa na kwotę ponad 21.914.306,58 zł , tj.41,05 %. Obecnie Gmina spłaca
niewielkie raty, a od nowego roku wykup obligacji, których jest na 17.000.000,-zł długu w
obligacjach i to będzie powodowało istotne obciążenie jeżeli chodzi o zbilansowanie całego
budżetu. 15.000,- zł rezerwy przeznaczono na zakup usług opieki i wychowania przedszkolnego
w placówce oświatowej w Gminie Tuchomie. Natomiast 1.500,-zł na uzupełnienie do poziomu 2
% w stosunku do planowanych wpływów z podatku rolnego środków na wpływy na izbę rolniczą
, gdyż takie było zalecenie RIO. W rozdziale 75495 jest kwota 105.000,-zł bez żadnego
wykonania. Jest to kwota na monitoring w mieście. W ubiegłorocznym budżecie było 150.000,-zł,
ale w międzyczasie Rada postanowiła dofinansować zakup samochodu służbowego dla Policji na
kwotę 35.000,-zł. Ponadto z tego rozdziału rozdysponowano także 10.000,-zł na jakiś cel, którego
w obecnej chwili nie pamięta. Dlatego w tegorocznym budżecie jest kwota 105.000,-zł
przeniesiona z ubiegłego roku. Pan Skarbnik nadmienił, że dane, które przytoczył dotyczą
odpowiedzi na złożoną interpelacje radnego p. Zygfryda Filipiaka.
W „gospodarce komunalnej” mieszczą się wydatki dotyczące kanalizacj w centrum miasta i
zlecona do opracowania dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej „zlewni
Wałdowo”. Łącznie plan pierwotny wynosił 700.000,-zł. W miesiącu kwietniu po przetargu zdjęto
30.000,-zł i pozostało 670.000,-zł. Do miesiąca czerwca częściowo uregulowano fakturę na
niecałe 280.000,-zł.
W dziale 90019 niskie wykonanie środków łączy się z interpelacją radnego – p. Basary. Będzie
odpowiedź z czego wynika niskie wykonanie środków w tym dziale ( w tym dziale mieszczą się
przydomowe oczyszczalnie ścieków) w dalszej części posiedzenia w pkt „odpowiedzi na
interpelacje”.
P. Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnikowi za przedstawienie informacji i zwrócił się
do Rady o zgłaszanie pytań.
Radny – p. Paweł Biernacki zwrócił się o wyjaśnienie - na co zostało przeznaczona kwota
400.000,-zł ?
P. Skarbnik wyjaśnił, że na drugi etap budowy drogi w ramach tzw. „schetynówki” od Miastka
w kierunku Wołczy Wielkiej w budżecie Gminy zatwierdzona była kwota 1.165.500,-zł. Po
zmianach kwota ta na dzień dzisiejszy jest o 400.000,-zł niższa, tj. 765.500,-zł . Budowa trwa,
faktury wpłyną po zakończeniu zadania. Od Starostwa wpłynie wezwanie do uregulowania
zobowiązań.

Radny – p. Paweł Biernacki zwrócił się z zapytaniem – czy pierwszy przetarg, który został
rozstrzygnięty przez Starostwo opiewał na podwójną kwotę , tj. 765.000,-zł z naszej strony, bo
tyle dołożyła Gmina i tyle zaplanowano po zmianach w budżecie ?
W związku z powyższym p. radny zwrócił się o wyjaśnienie – w jaki sposób i gdzie została
rozdysponowana kwota 400.00,-zł ?
Ponadto w nawiązaniu do uchwały budżetowej, która w dniu dzisiejszym będzie podjęta, zwrócił
się o wyjaśnienie przeznaczenia dodatkowych środków na dodatkowe zadanie w tej inwestycji,
nie uwzględnionej w projekcie. Jaką kwotę Gmina dołoży do tego dodatkowego zadania, tj. zjazdu
w kierunku Wołczy Małej?
P. Skarbnik wyjaśnił, że zmiana środków na tzw.”schetynówkę’ po zmianie w stosunku do
wielkości budżetu nastąpiła na sesji w dniu 26 kwietnia br. uchwałą Rady Nr 25/VI/2012.
Wspomnianą uchwałą zostały zmniejszone środki w rozdziale 75020 o 400.000,-zł. Na tej sesji
dokonano podziału „wolnych środków” Jednocześnie zdjęto 1.000.000,-zł z inwestycji drogowych
(Wiśniowa i Sadowa), gdyż okazało się, że znacznie niższe będą koszty tych zadań po przetargu .
W uchwale kwietniowej zostały przeznaczone środki w kwocie 20.000,-zł na opracowanie
dokumentacji wodociągu w m. Obrowo. 100.000,-zł dla ZEC – u na dwa ciepłociągi przy ul.
Szewskiej i Zielonej , 25.000,-zł na remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie i ponad 92.000,-zł dla
Liceum Ogólnokształcącego w Miastku
z przeznaczeniem na utrzymanie Liceum w
dotychczasowej siedzibie, 93.000,-zł na dowożenie ( w tym na zakup samochodu) i 60.000,-zł
dołożono dla OSiR z przeznaczeniem na organizację imprez i zagospodarowanie jeziora w
Świeszynie.
W uzupełnieniu p. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o przebudowę drogi powiatowej na
odcinku Miastko – Wołcza Wielka, to po przetargu wartość inwestycji wynosiła 1.964.229,-zł
plus nadzór 35.000,-zł. Razem inwestycja w zakresie objętym przetargiem wynosiła
1.999.229,63 zł. Inwestycja ta jest finansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg –
Urząd Wojewódzki – 599.769,-zł , Powiat plus Gmina 1.399.460,-zł. Dzieląc to po połowie po
50 % daje to kwotę dla każdej ze stron 699.730,-zł. W budżecie mamy kwotę 765.500,-zł . Po
przetargu pozostaje z tej kwoty kwota 65.770,-zł . W tym momencie kończy się zakres objęty tym
przetargiem. W ramach robót uzupełniających ma być wykonane skrzyżowanie dróg, które
kosztuje 136.288,-zł plus 2.500,-zł nadzór, co daje razem kwotę 138.788,-zł. Dzieląc to po
połowie dla każdej ze stron (Powiat i Gmina) przypada po 69.395 zł. Od kwoty 765.500,-zł
odejmujemy kwotę 699.730-zł, pozostaje kwota 65.700,-zł i dlatego brakuje do wkładu Gminy
kwota w zaokrągleniu 3.650,- zł, która jest wpisana w dzisiejszej uchwale na uzupełnienie
drugiego etapu „schetynówki”, łącznie z robotami uzupełniającymi, tj.
przebudową
skrzyżowania.

P. Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnikowi za przedstawienie szczegółowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. i zwrócił się do Rady
– Kto jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2012 r.?
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. została przyjęta
jednogłośnie (głosowało 19 radnych).
Pkt 9. Podjęcie uchwał.

P. Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej komisji uchwał i wniosków – radnej p. Jolancie Chmielewskiej celem zaprezentowania projektu uchwał będącej przedmiotem
posiedzenia dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków – p. Jolanta Chmielewska odczytała treść
uchwał wraz z opiniami komisji stałych Rady, jak poniżej:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.,
(Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (5; 0;
2 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (6; 0; 1).
Radny – p. Paweł Biernacki poinformował, że wstrzymuje się w głosowaniu nad w/w
uchwałą . Powyższe uzasadnił tym, że uchwala wprowadza zmiany w budżecie, w tym m.in.
wprowadza środki na rozszerzenie przebudowy skrzyżowania. Zdaniem p. radnego w naszym
budżecie jest wiele innych inwestycji, które winny być w pierwszej kolejności wykonane.
Innych uwag nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady –
poddał pod głosowanie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r..

projekt uchwały w

sprawie

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 51/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. została przyjęta stosunkiem
głosów – (16 „za”; 0 „ przeciw”; 3 „wstrzymujące” ).
- zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Władysława Kowalskiego w Świerznie,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0), Komisja
Infrastruktury Technicznej – pozytywnie – ( 5; 0; 1).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
imienia Szkoły Podstawowej im. Władysława Kowalskiego w Świerznie.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 52/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Władysława Kowalskiego w Świerznie
została przyjęta jednogłośnie – (18 „za”; 0 „ przeciw”; 1 „wstrzymujący” ).
- nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – pozytywnie – ( 6; 0; 0 ).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 53/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie została przyjęta jednogłośnie –
(19 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – pozytywnie – ( 6; 0; 0 ).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 54/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie
komunalne na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została
przyjęta jednogłośnie – (19 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (6; 0;
1 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – pozytywnie – ( 6; 0; 0 ).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 55/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
została przyjęta jednogłośnie – (19 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu ,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – pozytywnie – ( 6; 0; 0 ).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę gruntu.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 56/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu została przyjęta jednogłośnie – (19 „za”; 0 „
przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu,
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 57/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu została przyjęta
jednogłośnie – (19 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- wyrażenia zgody na najem lokali,
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – (6; 0; 0).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na najem lokali,
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 58/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na najem lokali została przyjęta jednogłośnie – (19 „za”; 0 „
przeciw”; 0 „wstrzymujące” ).
- upoważnienia do działania za Radę Miejską w Miastku.
Opinie komisji: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji – pozytywnie - (7; 0;
0 ), Komisja Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją
Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnie - (7; 0; 0 ), Komisja
Infrastruktury Technicznej – (6; 0; 0).
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na najem lokali,
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 59/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie upoważnienia do działania za Radę Miejską w Miastku została przyjęta
jednogłośnie – (18 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujące”) – jedna osoba nie brała udziału w
głosowaniu.
O godz. 11.15 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz.
11.30.
W dalszej części posiedzenia nie uczestniczyli radni: p. Danuta Karaśkiewicz i p. Jan Basara.

Pkt 10. Odpowiedzi na interpelacje.
- na interpelację radnego – p. Zygfryda Filipiaka w sprawie rozliczenia pieniędzy na monitoring –
p. Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedzi udzielił p. Skarbnik,przedstawiając informację o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Ponadto p. Burmistrz poinformował, że na przetarg na monitoring, który odbył się w dniu
wczorajszym wpłynęły trzy oferty i przetarg jest na etapie rozstrzygnięcia . Najtańsza oferta w
tym zakresie wynosi 83.000,-zł, natomiast najdroższa 154.000,-zł. Trzecia oferta jest na około
90.000,-zł. W dniu dzisiejszym nie będzie mówił która oferta zostanie wybrana, gdyż należy
sprawdzić.
- na interpelację radnego – p. Zygfryda Filipiaka dotyczącą pomnika – p. Burmistrz poinformował
p. radnego, że na najbliższą sesję, wcześniej na komisje przygotuje stosowane stanowisko i
wystąpi do Rady o opinię. Na obecną chwilę w tej sprawie nic nie będzie mówił.
- na interpelację radnego – p. Ryszarda Mieczkowskiego w sprawie przebudowy ul. Chrobrego –
p. Burmistrz wyjaśnił, że z decyzji wydanej dla inwestora jasno wynika , że projekt rozwiązania
drogowego dla tej inwestycji wymaga uzgodnienia przez Gminę. Jednocześnie nadmienił, że na
Komisji Oświaty … została zaprezentowana wyrywkowa mapa, gdyż jest to jedno rozwiązanie,
które zostało zaprojektowane przez projektanta. Gdy będzie ostateczne rozwiązanie, to przed
wydaniem ostatecznej decyzji przedłoży je pod obrady komisji, a w szczególności Komisji
Infrastruktury Technicznej do zatwierdzenia i zaakceptowania ostatecznego rozwiązania
komunikacyjnego dla tej inwestycji .
- na interpelację złożoną przez radnego – p. Jany Basary w sprawie realizacji gminnego
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, p. Burmistrz poinformował Radę, że z
uwagi na nieobecność p. radnego (musiał wcześniej opuścić posiedzenie) odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie.
- na interpelację złożoną przez radnego – p. Mirosława Kwaśniewskiego dotyczącą przetargu
na remont dachów na budynkach świetlic w Świerzenku i Szydlicach – Naczelnik Wydz.
Infrastruktury Technicznej – p. Izabela Klasa wyjaśniła, że obecnie trwają rozmowy.
Zapewnia, że z wielką starannością doprowadzi do tego, żeby zmieścić się w terminie
wykonać zadanie.
- na interpelację złożoną przez radną – p. Marię Grobelną w sprawie remontu chodnika przy
ul. Konstytucji 3 Maja – Naczelnik Wydz. Infrastruktury Technicznej – p. Izabela Klasa
wyjaśniła, że jest przygotowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Przebudowa
ulicy Konstytucji 3 Maja zapisana jest w wieloletniej prognozie finansowej. Przed remontem
chodnika należy przebudować media, gdyż są jeszcze przedwojenne. Ponadto jest bardzo
słaba sieć kanalizacyjna i wodociągowa i to wiąże się z zaprojektowaniem nowej sieci i
przebudową przyłączy do budynków będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.
W nawiązaniu do wyjaśnień – p. Naczelnik – p. radna nadmieniła m.in., że wcześniej
informowano, że ze środków na remont drogi zostanie wyremontowany chodnik. Jeżeli
chodnik nie będzie wyremontowany, to mieszkańcy wystąpią w tej sprawie do Urzędu z
pismem.

Radny - p. Paweł Biernacki wnioskował, żeby ze środków na bieżące utrzymanie dróg
wykonać remont schodów przy tej ulicy, gdyż schody te niespełnianją wymogów.
- na interpelację złożoną przez radną – p. Marię Grobelną dotyczącą handlu przy ul. Armii
Krajowej – p. Burmistrz wyjaśnił, że handel przy w/w ulicy odbywa się na terenie
prywatnym. Zgodnie z prawem nie można zakazać handlu na terenie prywatnym. Straż
Miejska kilkakrotnie w ostatnim czasie dokonywała kontroli, czy handel odbywa się na
części chodnika należącego do Gminy, czy na części prywatnej. Była wydana decyzja na
kilka dni zezwalająca na zajęcie pasa drogowego ( na cztery – pięć dni) za stosowną opłatą,
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w obiekcie.
- na interpelację radnego – p. Pawła Biernackiego dotyczącą transmisji obrad Rady - p.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta była już sygnalizowana na poprzedniej sesji. Przygotuje
konkretne rozwiązanie, które niosło będzie za sobą konsekwencje finansowe, możliwe do
wdrożenia od nowego roku budżetowego.
- na interpelację radnego – p. Pawła Biernackiego w sprawie przedłożenia informacji ilu
gimnazjalistów podjęło naukę poza terenem naszej Gminy – p. Burmistrz poinformował p.
radnego, że informacja w tej sprawie zostanie udzielona na piśmie.
- na interpelację złożoną przez radnego – p. Pawła Biernackiego w sprawie wykaszania traw
w rzece Studnica – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – p. Aleksander Sikorski
wyjaśnił, że prace wykonywane były przez pracowników Zarządu Gospodarki Wodnej Oddział w Miastku. Faktycznie stan poziomu wody w rzece podniósł się i Zarząd Melioracji
rozpoczął koszenie traw celem obniżenia poziomu wód. Z chwilą wykoszenia traw poziom
wód został obniżony i prace zostały zakończone. Jednocześnie poinformował, że Urząd
wystąpił z pismem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o
przedłożenie informacji w sprawie realizacji melioracji rzeki Studnicy.
W tym miejscu radny – p. Paweł Biernacki wnioskował, żeby Urząd w przyszłym roku
zwrócił uwagę na sposób wykaszania traw, gdyż wszystkie trawy zostały wrzucone do rzeki.
- na interpelację Sołtysa Sołectwa Dretyń – p. Joanny Gil – Ślebody w sprawie remontu dróg
– p. Burmistrz poinformował p. Sołtys, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
- na interpelację złożoną przez radnego – p. Józefa Kobiec w sprawie zabezpieczenia dziury w
barierkach na moście – p. Burmistrz wyjaśnił, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jeżeli okaże
się, że należy dokonać zabezpieczenia we wskazanym miejscu, to prace zostaną wykonane.
- na interpelacją złożoną przez radnego – p. Józefa Kobiec w sprawie przesiadujących osób
na murku przy ul. Gen. Wybickiego – p. Burmistrz wyjaśnił, że w tym miejscu zostanie
wzmożona kontrola. Jednocześnie wyjaśnił, że Straż Miejska szczególnie w tym miejscu
dokonuje kontroli, ale jest trudno komuś udowodnić, że we wskazanym miejscu spożywa się
alkohol.
Gdy prowadzone były rozmowy o rozebranie murka, to pojawił się opór ze strony
zwolenników i tych, którzy tam przesiadują.
W nawiązaniu do wyjaśnień p. Burmistrza, radna – p. Maria Grobelna sugerowała, żeby w/w
sprawę skierować do MGKd/sRPA celem rozwiązania problemu.
Pkt 11. Wolne wnioski.

1.P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że:
1/ uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w szkołach odbędą w dniu
3 września br. się w następujących terminach:
- w Gimnazjum o godz. 9.oo,
- w Zespole Szkół w Dretyniu o godz. 9.oo,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Miastku o godz. 9.oo,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku o godz.11.oo,
- w Szkole Podstawowej w Świerznie o godz. 9.oo,
- w Szkole Podstawowej w Słosinku o godz. 9.oo,
- w Szkole Podstawowej w Wałdowie o godz. 8.oo,
- w Szkole Podstawowej w Piaszczynie o godz. 9.oo,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamnicy o godz. 9.oo.
2/ Organizatorzy II Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików o Puchar Starosty Bytowskiego w
zapasach – styl klasyczny zapraszają na turniej, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 1
września 2012 r. w hali OSiR w Miastku.
3/ Starosta Bytowski oraz Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zapraszają na Dożynki
powiatowo – gminne, które odbędą się w dniu 9 września 2012 r. w Czarnej Dąbrówce na
boisku sportowym.
Jednocześnie p. Przewodniczący Rady zaprosił radnych do wzięcia udziału w Dożynkach
gminnych, które odbędą się w dniu 2 września br. o godz. 14.oo w Przęsinie.
2.P. Skarbnik poinformował obecnych na sesji Sołtysów, że nastąpiła korekta funduszu
sołeckiego na 2013 r. Do naliczenia funduszu sołeckiego przyjęto dane dotyczące stanu
ludności na dzień 31 grudnia 2011 r. z naszej ewidencji ludności, z uwagi na opóźniony spis
ludności i mieszkań (GUS opóźnił się z podaniem tej informacji), które są podstawą do
naliczenia funduszu na 2013 r. Po komunikacie GUS okazało się, że nasze wielkości
funduszu sołeckiego podana dla Sołtysów muszą być skorygowane na minus od 100 do
200,-zł, co w skali całej Gminy stanowi kwotę ponad 6.000,-zł.
3.P.Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Społecznego Europejskiego
Komitetu Obrony Obywatelskich Praw – SEKOOP - p. Annie Lipińskiej . Jednocześnie
poinformował Radę, że p. Lipińska zwróciła się o udzielenie jej głosu na forum Rady celem
odczytania wystąpienia, które zostało przedłożone radnym.
Przewodnicząca SEKOOP – p. Anna Lipińska odczytała treść przedłożonego Radzie
wystąpienia.
Wystąpienie stanowi zał. nr 6 w załączeniu do protokołu.
5.P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że po zakończeniu sesji radni przejdą pod
Pomnik Narodu Polskiego celem złożenia wiązanki kwiatów ku czci wszystkim tym, którzy w
latach poprzednich walczyli o demokratyczną Polskę oraz za tych, którzy zginęli w czasie II
wojny światowej za naszą Ojczyznę.
Pkt 11. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji w 2012 roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – p.
Tomasz Borowski zamknął piąte posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji w
2012 roku .
Posiedzenie zakończono o godz. 12.30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Józefa Wasielewska
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