PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012
z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 28 września 2012 roku

Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Stan statutowy radnych
Stan radnych obecnych na sesji
Stan radnych nieobecnych na sesji

21
21
0

Ad/1
Przewodniczący Rady p. Borowski o godz. 8:00 otworzył VI/2012 posiedzenie Rady
Miejskiej w Miastku VI kadencji w 2012 roku. Powitał zaproszonych gości, m.in. radnego
Sejmiku Województwa p. Mirosława Batrucha, Burmistrza Miastka, Sekretarza Miastka,
Skarbnika Miastka, radców prawnych urzędu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów, przewodniczących zarządów
osiedli, naczelników Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady p. Borowski w imieniu Rady wraz z Burmistrzem Miastka złożyli
podziękowania Pani Adeli Krzyżanowskie dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku w
związku z jej odejściem na emeryturę.
Pani Adela Krzyżanowska podziękowała z życzenia.
Następnie Przewodniczący Rady p. Borowski sprawdził quorum. Podczas sprawdzania na
stan statutowy 21 radnych, w sali obrad obecni byli wszyscy radni, tj. 21.
Przewodniczący Rady p. Borowski stwierdził, że dzisiejsze obrady sesji są prawomocne.
Ad/2
Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że protokoły Nr XVII/2012 z posiedzeń
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 sierpnia 2012 roku został wyłożony w Biurze Rady – czy
są uwagi do w/w protokołu?
Uwag do w/w protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek - kto z Państwa radnych
jest za przyjęciem protokołu Nr XVII/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 sierpnia
2012 roku.
W wyniku jawnego głosowania protokół Nr XVII/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia
31 sierpnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie – głosowało 21 radnych.
Ad/3
Przewodniczący Rady p. Borowski zaproponował na sekretarza obrad radną p. Ewę Szycę.
W/w wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek – kto z Państwa radnych
jest za tym, aby radna p. Ewa Szyca pełniła funkcję sekretarza dzisiejszych obrad?
W wyniku jawnego głosowania w/w kandydatura została przyjęta stosunkiem głosów
20:0:1.
Ad/4
Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do
Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1/ radny Bogdan Stanisz
wyraził zgodę,
2/ radny Piotr Milda
wyraził zgodę,
3/ radna Małgorzata Rola
nie wyraziła zgody,
4/ radny Jerzy Muchowski
wyraził zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek – kto z Państwa radnych
jest za tym aby Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie:
1/ radny Piotr Milda,
2/ radny Bogdan Stanisz,
3/ radny Jerzy Muchowski.
W wyniku jawnego głosowania w/w skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty
jednogłośnie - głosowało 21 radnych.
Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się z prośbą, aby Komisja Uchwał i Wniosków
w przerwie obrad ukonstytuowała się.
Ad/5
Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został
radnym przesłany – czy są uwagi do porządku obrad?
Burmistrz Miastka wnioskuje o ujęcie w dzisiejszym porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Przewodniczący Rady p. Borowski proponuje umieścić w/w projekt uchwały w pkt. 8.8.
porządku obrad. Następnie zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad?
Radny p. Biernacki nadmienił, iż w/w projekt uchwały nie był rozpatrywany na posiedzeniu
Komisji OKZSiP, ponieważ radni otrzymali go dopiero w dniu dzisiejszym. Uważa, że
należałoby najpierw temat ten przeanalizować na komisjach Rady. Tym bardziej, że są też
inne drogi, które można wskazań. Poza tym w w/w projekcie uchwały mówi się, że Gmina
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Miastko zobowiązuje się przeznaczyć w roku 2013 kwotę ponad 1 mln. zł., jako środki
własne na realizację zadania.
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż tak się stało, że na ostatnim posiedzeniu Komisji OKZSiP
tego projektu uchwały nie było. Natomiast pozostałe komisje ten projekt uchwały
analizowały. Wobec powyższego proponuje, aby przed podjęciem tej uchwały odbyła się
krótka dyskusja, w trakcie której uzasadni potrzebę wprowadzenia do porządku obrad
i jej zasadność.
Przewodniczący Rady p. Borowski wyjaśnił, iż termin składania wniosków do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg praktycznie upływa w dniu dzisiejszym. W związku z tym
istnieje potrzeba podjęcia w/w projektu uchwały w dniu dzisiejszy. Być może w dyskusji
uchwały ta zostanie odrzucony.
Radny p. Biernacki przychylił się do propozycji Burmistrza Miastka.
Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek – kto z Państwa radnych
jest za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowaną poprawką?
W wyniku jawnego głosowania porządek obrad wraz z zaproponowana poprawką został
przyjęty jednogłośnie – głosowało 21 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
31 sierpnia 2012 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
8.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. działki gruntu nr 421/5
o pow. 79 m2, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej),
8.3. nadania nazwy ulicy (dot. drogi położonej w obr. 83/4, oznaczonej jako działka nr 6/38
oraz działka nr 6/40 – nadaje się nazwę Morelowa),
8.4. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193052G w miejscowości Tursko kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
8.5. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193094G w miejscowości Szydlice kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
8.6. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193075G w miejscowości Pasieka kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
8.7. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193114G w miejscowości Lubkowo kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
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8.8. przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku.
Ad/6
Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował radnych, że w dniu dzisiejszym o godz.
11:00 rozpoczynają się uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie,
dlatego czas trwania dzisiejszej sesji jest ograniczony. Wobec powyższego zwrócił się do
radnych o zwięzłe wypowiedzi.
Następnie udzielił głosu Burmistrzowi Miastka, celem złożenia informacji z pracy Urzędu od
ostatniej sesji.
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż z uwagi na to, że toczą się prace na temat ewentualnego
połączenia MGOK i Biblioteki Publicznej w Miastku zdecydował się na nieogłaszanie
konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej, w związku z odejściem na emeryturę
Pani Adeli Krzyżanowskiej, do czasu rozstrzygnięcia tej pierwszej kwestii na stanowisko
dyrektora, a powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku
pracownikowi tej placówki Pani Brygidzie Binczyk, na okres trzech najbliższych miesięcy.
Następnie Burmistrz Miastka złożył informacje z pracy poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego za okres od ostatniej sesji, jak poniżej:
1. Informacja z wydanych Zarządzeń Burmistrza Miastka.
Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Informacja z pracy Wydziału Infrastruktury Technicznej w Miastku
Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Informacja z pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Informacja z pracy Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji.
Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Informacja z Wydziału Oświaty i Kultury.
Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny p. Kwaśniewski zwrócił się z zapytaniem – jaka firma wygrała przetarg ma wykonanie
remontu dachów w świetlicach wiejskich i za jaką kwotę?
Pani Klasa naczelnik WIT w odniesieniu do zapytanie wyjaśniła, iż przetarg wygrała firma
ANKRA-BIS Rzepnica, za cenę ponad 120 tys. zł.
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Ad/7
Radny p. Biernacki
1. Zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem – czy powstał zespół doradczy w celu
zbadania zasadności, celowości, a przede wszystkim ekonomiczności powstania na terenie
Gminy Miastka farmy fotowoltaicznej?
Wspomniał, że w dniu 23.03.2012r. podczas konferencji na temat odnawialnych źródeł
energii w CIT w Miastku, na którym obecni byli m.in. poseł, senator padł pomysł MTG
o utworzeniu takiej farmy na naszym terenie. Zostały wykonane pewne działania wspólnie
z firmą Energa S.A. w Gdańsku, która jest żywo zainteresowana takim przedsięwzięciem.
Firma ta wstępnie opracowała studium celowości i ekonomiczności tego przedsięwzięcia.
Firma ta jest bardzo zainteresowana tym przedsięwzięciem, ponieważ chce przeprowadzić
program pilotażowym na naszym terenie. Taka farma działa na zasadzie zamiany energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych. W Polsce
pierwsza taka farma powstała w Wierzchosławicach koło Tarnowa. Partnerem tej firmy jest
firma TAURON. Jest to firma konkurencyjna dla firmy Energa. Roczne dochody tamtej
gminy z tytułu sprzedaży energii szacuje się w granicach 400 -700 tyś zł. rocznie. Koszty
budowy takiej inwestycji zostały w tamtej gminie sfinansowany m.in. w ramach środków
RPO oraz WFOŚiGW. Gmina w Wierzchosławicach udostępniła teren i przekazała 200 tys. zł
na tzw. przyłącza. Wobec powyższego zapytał, czy powstał zespół doradczy badający tą
sprawę. Minęło pół roku od pierwszego spotkania i jest cisza. Biorąc pod uwagę fakt, że
dochody naszej gminy są znikome, nie ma większych wpływów uważa, że warto to
przeanalizować.
Podkreślił, iż tym bardzie pyta oto, gdyż Pan Burmistrz Bytowa wypowiadał się, że
„Szukamy rozwiązań dzięki którym do budżetu gminy mogą trafić pieniądze”. Ponadto
Burmistrz Bytowa chce, aby farmy fotowoltaiczne były budowane przez istniejące spółki
gminne. Burmistrz Bytowa mówił, że dodatkowy zarobek, jaki czerpałby instytucje z tego
źródła mogą sprawić, że przestałyby rosnąć koszty, np. stawki wody i ścieków czy śmieci.
Ponadto władze Bytowa zainteresowali się również produkcją paneli fotowoltaicznych. Są
przekonani, że można to robić na terenie własnej gminy, tym bardziej, że jest firma
zainteresowana taką produkcją. Radny nadmienił, iż występuje w tej sprawie dlatego,
żebyśmy nie przespali kolejnej możliwości, tak jak było to z powiatem – Bytów jest
powiatem a Miastko tego powiatu nie ma.
Wobec powyższego zwraca się z zapytanie – czy Burmistrz Miastka powołał jakiś
zespół do przeanalizowania zasadności i celowości powstania takiej inwestycji na naszym
terenie?
2. Wspomniał, że uczestniczył w spotkaniu, w którym udział wziął również Burmistrz
Miastka. Na tym spotkaniu zostały zaprezentowane nowe stroje dla zawodników MKS
START w Miastku sfinansowane przez sponsorów pozyskanych przez klub sportowy. Do
Burmistrza Miastka, jak również do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od prezesa START-u,
w którym zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 15 tys. zł. MKS START
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awansował do V Ligii i zrodził się pomysł utworzenia szkółek piłkarskich dla dzieci na
terenach wiejskich.
Wobec powyższego radny zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem – czy
przewiduje wsparcie w formie konkursu ogłoszonego na takie dodatkowe zadania?
Radny p. Kobiec
1. W dniu wczorajszym (tj. 27.09.2012r.) jeden z mieszkańców Miastka zgłosił do niego jako
radnego uwagę dot. naszego parku miejskiego. Chodzi oto, że dróżki spacerowa w parku
miejski są podzielone według kolorów, tj. kolor czerwony dla ruchu rowerowego, kolor biały
dla ruchu pieszego. Ławki, które znajdują się na dróżkach spacerowych stoją na części białej.
W sytuacji, kiedy ktoś siedzi z wyciągniętymi nogami bądź osoba z wózkiem dziecięcym
i nim porusza zajmuje również pas czerwony. Jest to pewne utrudnienie dla osób
spacerujących. W związku z tym uważa, że ławki powinny być usytuowane tuż za krawędzią
dróżek spacerowych. Miejsce to należałoby utwardzić polbrukiem lub wylać cementem.
Radna p. Grobelna
1. Zwróciła się do Burmistrza Miastka w imieniu działkowców z Góry Klaryszewskiej
z prośbą o ustawienie na drodze do tych działek znaku drogowego dot. ograniczenia
prędkości do 40 km/h. Radna uzasadniła tym, że właścicielami tych działek są przeważnie
osoby starsze, a młodzież często na tej drodze urządza rajdy na quadach
i motorach. W dniu wczorajszym, tj. 27.09.2012r. nieomal doszłoby tam do wypadku.
Działkowcy zwracają się o ustawienie tam w/w znaku, ponieważ Policja nie może dokonywać
tam czynności kontrolnych, gdyż droga ta prowadzi w pole.
Przewodniczący Rady p. Borowski w odniesieniu do interpelacji radnej wyjaśnił, iż droga ta
jest drogą gminną (publiczną) i Policja ma prawo na tej drodze dokonywać kontroli.
Radna p. Chmielewska
1. Interpelacja dotyczy fetoru wydobywającego się z sieci kanalizacyjne i rozpościerającego
się na Zatorzu w Miastku. Temat ten przewija się już od kilku lat. Dano mieszkańcom czas na
uporządkowanie tej sprawy, ale problem pojawił się z powrotem. W rozmowie
z mieszkańcami dowiedziała się, że ten nieprzyjemny zapach pojawia się również w innych
rejonach miasta. Radna wspomniał, że jest w posiadaniu pisma mieszkańca Zatorza, który w
imieniu mieszkańców osiedla zwraca się do Urzędu Miejskiego w Miastku o uporządkowanie
tej sprawy. W piśmie z dnia 30.06.2010r. powołuje się m.in. na stwierdzenie dyrektor ZWiK
w Miastku, że wszelkie uciążliwości zostaną zlikwidowane po zainstalowaniu odpowiednio
dobranych urządzeń pochłaniających w studni rozprężnej. Prawdopodobnie to nie zostało
zamontowane. Stosuje się tylko od czasu do czasu środki chemiczne, które są zaradczymi i
krótkotrwałymi procesami.
Wobec powyższego zwraca się o odpowiedź w tejże kwestii, jak i o odpowiedź - kiedy
ten problem zniknie mieszkańcom na zawsze?
Więcej interpelacji w tej części posiedzenia nie było.
Ad/8
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Przewodniczący Rady p. Borowski udzielił głosu radnemu p. Jerzemu Muchowskiemu
przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków, celem zaprezentowania projektów uchwał.
Radny p. Jerzy Muchowski przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił
projekty uchwał, jak poniżej:
1. Uchwała Nr 60/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2012 rok.
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Radna p. Chmielewska wspomniała, że na posiedzeniu Komisji OKZSiP w dniu 21.09.br. nie
był obecny Burmistrz Miastka, związku z tym zwraca się z zapytaniem – w w/w uchwale
nastąpiło przeniesienie środków z opieki społecznej, z czego to wynika? Wspomniała, że co
sesję pytała się w sprawie zabezpieczenia środków w opiece społecznej na zadania związane
z obowiązkiem narzuconym na samorządy od stycznia br. za pobyt dzieci w domach dziecka
czy rodzinach zastępczych. W miesiącu czerwcu br. otrzymała odpowiedź od kierownika
MGOPS w Miastku, że nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Natomiast ma
informacje, że taka sytuacja już w naszej gminie zaistniała, więc gmina będzie musiała płacić
za pobyt tych dzieci. W między czasie Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi, że Zarządzeniem
Burmistrza Miastka środki na ten cel zostały wprowadzone. Niemniej jednak chciałaby
otrzymać odpowiedź – czy to jest kwota 5.000,- zł? Jeżeli tak, to są to śladowe środki, gdyż
zabranych jest 3-4 dzieci, a na dziecko przypada ok. 3.000,- zł miesięcznie.
W związku z tym, tych środków na ten cel do końca roku jest stanowczo za mało.
Radna zwróciła się również o podanie numeru zarządzenia, w którym zostały zaplanowane
środki na ten cel.
Skarbnik Miastka wspomniał, że na Komisji OKZSiP wyjaśnił sprawę korekty w budżecie
gminy polegającej na przeniesieniu pozostałości środków, które gmina dołożyła do dwóch
zadań w opiece społecznej, na które w tej chwili już nie musi dokładać. W między czasie
MGOPS swoimi wnioskami i to zostało uczynione zarządzeniem Burmistrza Miastka
zagospodarował tą większą kwotę środków, które były przewidziane na te 20% montażu
finansowego na te dwa zadania. Gdyby to zadanie, o którym jest mowa było takie istotne, to
można było tam równie przeznaczyć nie 5.000,- zł, ale znacznie większą kwotę, tj. taką jaka
byłaby potrzebna. Skoro nie uwzględniono takiej potrzeby, to w tym momencie nie
zastanawiał się czy to zadanie zostało zabezpieczone finansowo. Być może w trakcie roku
będzie kolejna potrzeba dokonania zmian w budżecie i być może to zadanie będzie trzeba
uwzględnić. Natomiast środki w kwocie 5.000,- zł zostały zabezpieczone Zarządzeniem
Burmistrza Miastka Nr 175/VI/2012.
Radny p. Biernacki zapytał, jeżeli te środki się skończą, to będzie potrzeba szukania
kolejnych środków na realizację tego zadania, a zatem czy podjęcie w/w uchwały nie
przekreśla wykonanie zadania dot. wspierania rodzin zastępczych?
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Skarbnik Miastka – w odniesieniu do zapytania wyjaśnił, iż ta uchwała nie przekreśla
realizacji w/w zadania.
Więcej pytań dot. w/w uchwały nie było.
Przewodniczący Rady p. Borowski po wyczerpaniu dyskusji dot. w/w projektu uchwały
poddał pod głosowanie wniosek – kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego
projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 60/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta stosunkiem głosów 19:0:2.
2. Uchwała Nr 61/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. działki gruntu nr 421/5 o pow. 79 m2, położonej
w Miastku przy ul. Armii Krajowej).
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 61/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta stosunkiem głosów 20:0:1.

2. Uchwała Nr 62/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania nazwy ulicy
(dot. drogi położonej w obr. 83/4, oznaczonej jako działka nr 6/38 oraz działka nr 6/40 –
nadaje się nazwę Morelowa).
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 62/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta jednogłośnie (21:0:0).

3. Uchwała Nr 63/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pozbawienia odcinka drogi
gminnej nr 193052G w miejscowości Tursko kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej.
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 63/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta jednogłośnie (21:0:0).
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4. Uchwała Nr 64/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pozbawienia odcinka drogi
gminnej nr 193094G w miejscowości Szydlice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej.
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 64/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta jednogłośnie (21:0:0).
5. Uchwała Nr 65/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pozbawienia odcinka drogi
gminnej nr 193075G w miejscowości Pasieka kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej.
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 65/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta jednogłośnie (21:0:0).
6. Uchwała Nr 66/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pozbawienia odcinka drogi
gminnej nr 193114G w miejscowości Lubkowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej.
Opinie stałych komisji Rady są pozytywne.
Uwag do w/w uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie – kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 66/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta jednogłośnie (21:0:0).

Przewodniczący Rady p. Borowski ogłosił 15-minutową przerwę w obradach Rady.
O godz. 8:50 posiedzenie Rady opuściła radna p. Małgorzata Rola.
Przewodniczący Rady p. Borowski o godz. 9:10 wznowił obrady sesji. W tym czasie w sali
posiedzeń Rady obecnych było 20 radnych. Następnie udzielił głosu radnemu p. Jerzemu
Muchowskiemu przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków.
Radny p. Muchowski przewodniczący Komisji Uchwał i Wnioskow zaprezentował kolejny
projekt uchwały, jak poniżej:
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7. Uchwała Nr 67/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia Gminy
Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój.
Radny p. Biernacki zwrócił się o przybliżenie w/w projektu uchwały, gdyż gmina ma inne
drogi, które też mogą być uwzględnione w Narodowym Programie Dróg Lokalnych. Ma na
uwadze ulicę Konstytucji 3-go Maja. Poza tym zapewnienie środków w kwocie 1 mln. zł
w projekcie przyszłorocznego budżetu – czy już wiadomo jaki będzie kształt
przyszłorocznego budżetu?
Burmistrz Miastka wyjaśnił, że szczegółową informację w przedmiotowej sprawie
przedstawiał na posiedzeniach komisji Rady, które odbywały się w tym tygodniu. Natomiast
z uwagi na chorobę nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji OKZSiP, która odbyła się
w poprzednim tygodniu. Stąd temat ten na w/w komisji nie był omawiany. Następnie
w odniesieniu do zapytania radnego wyjaśnił, iż nabór wniosków do kolejnej edycji
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, do realizacji na rok 2013 jest do końca
miesiąca września 2012 roku, czyli samorządy winny się zdeklarować – czy składają do tego
programu wnioski – do ostatniego dnia września 2012 roku. Wcześniej została podjęta
decyzja o nieskładanie wniosków wspólnie z powiatem do w/w programu. Z tego co wie,
Powiat z innymi gminami złożył wniosek. Natomiast samorządy mają prawo złożyć jeden
wniosek na jedną drogę w danej edycji. Jest możliwość pozyskania dofinansowania 30%
realizacji zadania. Należy odpowiedzieć na pytanie – czy chcemy o takie pieniądze się starać?
Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, tj. że chcemy, to należy dokonać wyboru – na jaką
inwestycję? Teoretycznie są cztery możliwości, tj. cztery inwestycje drogowe, które mogą
być przedmiotem złożenia wniosku przez gminę Miastko:
1/ ul. Jodłowa – dwa razy ta ulica była wnioskowana do tego programu. Dwa razy nie została
zakwalifikowana do realizacji. Wartość kosztorysowa budowy ul. Jodłowej opiewa na kwotę
6 mln. zł. Jeżeli ta ulica miała być wpisana w uchwale, to winno być wpisane, że
wnioskujemy 30% z tych 6 mln. zł.. Natomiast pozostałą kwotę gmina deklaruje po swojej
stronie. Teoretycznie jest możliwość, natomiast z punktu widzenia realności naszego
przyszłorocznego budżetu gminy, uważa, że to zadanie jest nie do zrealizowania.
2/ ul. Kujawska – droga gminna przejęta od powiatu, jest dokumentacja techniczna dot.
odcinaka drogi od skrzyżowania z drogą krajową do części przebudowanej drogi gminnej,
która jest w połowie drogi do Nadleśnictwa. Wartość kosztorysowa tej inwestycji opiewa na
kwotę 1.073,000,- zł. Dofinansowanie jest możliwe w granicach 320 tys. zł.
3/ ul. Konstytucji 3 Maja – wartość kosztorysowa wynosi 1.306.000,- zł. W tym przypadku
następuje wyłączenie części realizacji tej inwestycji, która nie może być przedmiotem
dofinansowania, a dot. kanalizacji sanitarnej, która w tej inwestycji jest kosztorysowo
wyceniona na kwotę 408 tys. zł. Wówczas 30% dofinansowania liczone jest od kwoty
890.000,- zł, co daje kwotę 269 tys. zł. Natomiast w związku z planowaną przebudową mostu
ta droga będzie na pewno wykorzystana, jako droga objazdowa dla realizacji tej inwestycji.
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W tej sytuacji pojawia się znak zapytania – czy nowo remontowana droga nie zostanie
zniszczona przez pojazdy, które będą korzystały z objazdu przy budowie mostu.
4. ul. Harcerska, ul. Skautów, ul. Przyjaciół – wartość kosztorysowa 1.400.000,00 zł, wartość
dofinansowania (30%) – 407 tys. zł. Są to ulice, na które została opracowana dokumentacja.
W/w ulice już od wielu lat czekają na wykonanie nowych nawierzchni. Na tych ulicach
obecnie ułożone są płyty jumbo. Przebudowa tych dróg została zapisana w wieloletnim planie
finansowym na rok 2013.
Rozpatrując te wszystkie elementy „za” i „przeciw” wszystkich dróg, nie kwestionując
potrzebę remontu żadnej z nich, uważamy, że te trzy drogi, tj. Harcerska – Skautów –
Przyjaciół z wielu względów są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ten wniosek.
Natomiast to nie zamyka kwestii inwestycji drogowych gm. Miastko, jest to tylko
wykorzystanie możliwości pozyskania 30% z NPPDL na realizację któreś z dróg, po to żeby
było łatwiej tą drogę zrealizować. Na dzień dzisiejszy nie wie czy nasz wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie, chcemy wykorzystać taką szansę. Nie ma też na dzień dzisiejszy
wiedzy, jaka będzie wartość poprzetargowa tych dróg. W tej chwili należy odpowiedzieć na
pytanie – czy sięgamy po pieniądze?
Jeżeli sięgamy po pieniądze, to na jaką drogę? Jakie będą możliwości finansowe naszego
budżetu, to na dzień dzisiejszy nie wiemy. Niemniej jednak jest możliwość pozyskania 30%
środków zewnętrznych na realizację któreś z inwestycji drogowych. Łatwiej nam będzie
zrobić tą inwestycję i ewentualnie inne drogi.
Radny p. Biernacki inwestycje drogowe na naszym terenie są jak najbardziej wskazane,
patrząc na stan dróg. Natomiast nie mogę zgodzić się z jednym argumentem,
że ul. Konstytucji 3 Maja nie powinna być robiona w tej chwili, bo będzie robiony most
i będzie objazd, a przez to niszczona nowa droga. Most już w tym roku zacznie być robiony.
Natomiast inwestycja, o której mówimy będzie robiona w 2013 roku. De facto most będzie
robiony wcześniej niż inwestycja drogowa. Jeżeli rozmawiamy o przyszłorocznym budżecie,
to w tym momencie rodzi się pytanie – czy środki, które będą przekazane na realizację
omawianej inwestycji nie spowodują zablokowanie remontu dachu na budynku SP Nr 1
w Miastku? Czy w przyszłorocznym budżecie przewiduje się środki na remont dachu
budynku SP Nr 1 w Miastku? Czy podjęcie tej uchwały nie wykluczy remontu tego dachu?
Następnie radny zwrócił się z zapytaniem - czy Rada w dniu dzisiejszym mogłaby podjąć
wniosek, że gmina Miastko przystępuje do NPPDL?
Burmistrz Miastka w odpowiedzi na zapytanie, zaczynając od ostatniego pytania wyjaśnił,
iż kropką nad „i” jest podpisanie umowy skorzystania z dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na każdym etapie gmina może zrezygnować
z przyznanych środków finansowych nie podpisując stosownej umowy na wspólną realizację
tego przedsięwzięcia. Natomiast do tej pory nie powiedział, że jak złożymy ten wniosek to na
pewno nie będzie środków na remont dachu i dzisiaj tego nie powie ani na „tak”, ani na „nie”.
Nie powiedział też, że składając ten wniosek nie będzie pieniędzy na remont dachu i na
budowę któreś jeszcze z ulic i dzisiaj nie odpowie ani na „tak”, ani na „nie”, ponieważ nie ma
podstaw takich, żeby z sufitu mógł mówić, że coś będzie na pewno, a czegoś nie będzie na
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pewno. Jeżeli radni uważają, że 300 tys. zł czy 200 tys. zł do budżetu nie ma takiej potrzeby,
to nie składajmy tego wniosku. Oczywistą rzeczą jest to, że jeżeli otrzymamy środki na
dofinansowanie, to realizując to zadanie nie musimy wydawać swoich środków i możemy
zrobić coś w zamian. W takich kategoriach należy to rozpatrywać. Natomiast tak jest ułożony
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, że wnioski są składane przed uchwaleniem
budżetu i samorządy albo się decydują na złożenie wniosku albo nie. Jeżeli zostaną
zakwalifikowani do dofinansowania, to albo skorzystają z tych pieniędzy albo nie. Jeżeli
chcemy mieć więcej pieniędzy na realizację innych ulic, czy remont dachu, to wykorzystajmy
te wszystkie źródła, które są w naszym zasięgu, a to jest jedno z takich źródeł.
Radny p. Biernacki zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie prac, biorąc pod uwagę realizację
inwestycji dot. ul. Konstytucji 3 Maja – czy tam też wchodzi kanalizacja i chodniki boczne?
Odpowiedzi udzieliła naczelnik WIT p. Klasa – jest to projekt pełno branżowy, z przebudową
szczególnie urządzeń podziemnych. Po uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
oraz z Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową będą poniesione nakłady na przebudowę
przyłączy kanalizacyjnych (musi zagrać w poziomie). Jest to ważna inwestycja i nie można
pominąć budowy tej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, żeby wykonać tą
nawierzchnię ulicy. Projekt uwzględnia chodniki ze znacznie większą ilością miejsc
postojowych. Chodniki zgodnie z projektem będą realizowane od skrzyżowania do mostu.
Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się z zapytaniem – jaki okres przewiduje się na
remont mostu przy ul. Wybickiego?
Odpowiedzi udzieliła naczelnik WIT p. Klasa – z informacji GDDK wie, że przystąpiono do
projektowania tego mostu. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDK oraz
projektantem. Ze strony gminy zostały postawione pewne warunki, m.in. aby pod mostem
były przejścia (chodniki) i oświetlenie. Nadmieniła, iż bezpośrednią przyczyna tego, że most
ten wymaga przebudowy jest to, że na tym moście są dwa przejścia dla pieszych. W sytuacji
kiedy przy przejściu (koło samolotu) zatrzymują się TIR-y most się trzęsie i powoduje to jego
pękanie.
Burmistrz Miastka w uzupełnieniu do wypowiedzi Pani Klasy powiedział, że wartość
kosztorysowa, jeżeli chodzi o ul. Konstytucji 3 Maja opiewa na kwotę 562 tys. zł,
deszczówka na kwotę 334 tys. zł - koszty kwalifikowane do schtynówki stanowią kwotę
897 tys. zł. Natomiast kanalizacja sanitarna to kwota 408 tys. zł i są to koszty
niekwalifikowane. Na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, że most będzie
przebudowywany wcześniej niż ewentualna przebudowa drogi – takiej pewności nie ma.
Nadmienił, iż po wyborze nowego prezesa MSM w Miastku odbył z nim spotkanie, na
którym zostały poczynione pewne uzgodnienia, m.in. dołożą wszelkich starań, aby
wspólnymi siłami chodnik (idąc od kościoła, po lewej stronie) został wyremontowany. Takie
wspólne zobowiązanie zostało przez nas podjęte, aby dla mieszkańców chodnik ten
wyremontować.
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Radny p. Kobiec uważa, że kardynalnym błędem jest kwestionowanie, jeżeli my chcemy
naprawiać własne drogi i starać się o środki zewnętrzne. Z tych czterech zadań drogowych,
o których wspomniał Burmistrz Miastka, wyłoniły się dwa zadania, tj. ul. Konstytucji 3 Maja
oraz ulice: Harcerska, Skautów, Przyjaciół. Natomiast biorąc pod uwagę ulice: Harcerską,
Skautów, Przyjaciół jest możliwość otrzymania największego dofinansowania. Po osobistym
dokonaniu lustracji tych ulic jest przekonany, że te ulice wymagają remontu.
Radny p. Żurawik zwrócił się do Burmistrza Miastka – od kilku lat mówi się o remoncie
dachu budynku SP Nr 1 w Miastku i jak na razie nic się w tym kierunku nie dzieje. Hala
OSiR w Miastku prawie się wali, trzeba robić cały parkiet. Stadion sportowy też jest do
remontu. Uważa, że najpierw należy załatać nasze dziury, a potem wchodzić w inne projekty.
Radny p. Biernacki w odniesieniu do wypowiedzi radnego p. Kobiec wyjaśnił, iż nie chodzi
o zakaz inwestycji, czy o negowanie ich realizacji. Jeżeli gmina ma pozyskać środki
i jak powiedział Pan Kobiec, że mniejsze na ul. Konstytucji 3 Maja a większe na ulice:
Harcerską, Skautów, Przyjaciół, to tym samym gmina musi wydać też większe środki na te
trzy ulice, a mniejsze na ul. Konstytucji 3 Maja. Po podsumowaniu mogą wyjść te same
pieniądze albo i mniejsze.
Następnie radny odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miastka – Pan Burmistrz
wspomniał, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji czy most będzie remontowany
wcześniej, czy później niż inwestycja realizowana w ramach schetynówki. W tym wypadku,
jeżeli byłyby próby działania w kierunku przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku
należałoby dogadać się z GDDKiA, która będzie realizowała przebudowę mostu w Miastku
w terminach realizacji tych przedsięwzięć.
Pan Burmistrz wspomniał również, że dogadał się z prezesem MSM na temat
wspólnej realizacji remontu chodnika, ale jeżeli chcemy zrobić chodnik, to najpierw należy
wykonać kanalizację, a realizacja tej kanalizacji to koszt 408 tys. zł. Uważa, że tego chodnika
nie zrealizuje się za porozumieniem. Natomiast zgadza się z Burmistrzem Miastka, że trzeba
remontować ulice, ale pytanie – czy gminę na to stać oraz wybór ulic - czy te, jakie
przedstawił Burmistrz czy ul. Konstytucji 3 Maja. Osobiście jest za przebudową w pierwszej
kolejności ul. Konstytucji 3 Maja. Natomiast, jeżeli zostaną środki, to nie zamyka drogi do
realizacji ulic: Harcerska. Skautów, Przyjaciół.
Radny wspomniał, że powiat zwrócił się do gminy Miastko o współfinansowanie
innych inwestycji na terenie gminy, m.in. chodników na terenach wiejskich, drogi na terenach
wiejskich. Wobec powyższego zwrócił się do Burmistrza Miastka o poinformowanie – jakie
propozycje padły ze strony Starostwa Powiatowego w Bytowie o współfinansowaniu
inwestycji powiatowych na terenie gminy Miastko i jakie są to kwoty?
Burmistrz Miastka w odniesieniu do zapytań radnego wyjaśnił, iż sytuacja z powiatem jest
taka, że na podstawie ostatnich naszych decyzji, mimo oferty czy gmina Miastko jest
zainteresowana realizacją projektu przebudowy dróg w ramach schetynówek wraz
z powiatem. Odpowiedź była, że nie. Stąd nie był rozpatrywany żaden kolejny etap
przebudowy tej drogi czy innej drogi, ponieważ Gmina Miastko nie jest zainteresowana
schetynówką razem z powiatem. Natomiast jest oferta ze strony powiatu dotycząca realizacji
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czterech zadań przy niezmiennej zasadzie 50% do 50%, czyli połowę środków powiat,
a połowę środków gmina. Jeżeli chcemy mieć zrealizowane te zadania, to musimy do tych
zadań dołożyć 50% wkładu własnego, a są to zadania:
1/ dokończenie chodnika w Miłocicach – kwota 10 tys. zł. (po 5.000,- zł na każdą ze stron),
2/ chodnik w Kamnicy – kwota 50 tys. zł. (po 25.000,- zł na każdą ze stron),
3/ budowa chodnika w Trzcinnie – powiat opracował dokumentacje techniczną. Wartość
zadania to kwota 300.000,- zł. ( po 150.000,- zł na każdą ze stron),
4/ nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi Świerzno – Kawcze. Koszt przedsięwzięcia
opiewa na kwotę 300.000,- zł. (po 150.000,- zł na każdą ze stron).
Po podsumowaniu daje kwotę 330.000,- zł jako wkład własny gminy w realizacji w/w zadań.
Jest pytanie – czy chcemy to robić, czy nie. Jeżeli chcemy, to gmina musi wyasygnować
kwotę 330.000,- zł., a jak nie chcemy, to kwotę 330.000 zł przeznaczamy na remont dachu.
Jak nie chcemy, to kwotę 330.000,- zł przeznaczamy na przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja.
Tak wyglądają propozycje powiatu. Podkreślił, iż nauczony doświadczeniem, np. przebudową
drogi w kierunku Wołczy Wielkiej, że nie podejmie żadnej decyzji, jak nie uzyska akceptacji
Rady w tej sprawie. Takie są propozycje, odpowiedź nie jest na dzisiaj, lecz w okresie
najbliższego miesiąca, ponieważ związana jest z budżetem powiatu i budżetem gminy
Miastko. Będzie trzeba na te pytania odpowiedzieć.
Radny p. Biernacki złoży formalny wniosek o wprowadzenie do w/w projektu uchwały
w §1 w miejsce „ulic: Harcerskiej, Skautów, Przyjaciół w m. Miastko” zapis o treści „ulica
Konstytucji 3 Maja w m. Miastko”. Wniosek uzasadnił tym, iż należy skorzystać z okazji, że
będzie remontowany most, to całe centrum miasta może być zrobione w jednym ciągu.
Niemniej jednak, jeżeli zostaną środki, to nie zamyka realizacji ulic: Harcerskie, Skautów,
Przyjaciół w m. Miastko.
Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się z zapytaniem – czy są inne propozycje?
Innych propozycji do w/w projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek radnego p. Biernackiego
– kto z Państwa radnych jest za tym, aby zmienić treść projektu uchwały w §1, który po
zmianie otrzymałby brzmienie „Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Miastko do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie ulicy Konstytucji 3 Maja
w m. Miastko”.
W wyniku jawnego głosowania wniosek został odrzucony – wynik głosowania: „za”4 głosy,
„przeciw” 12 głosów, „wstrzymało się” 4 głosy.
Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany
przez Burmistrza Miastka – kto z Państwa radnych jest za przystąpieniem Gminy Miastko do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie ulic: Harcerskiej, Skautów,
Przyjaciół w m. Miastko.
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W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 67/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku została
podjęta – wynik głosowania: „za”15 głosów, „przeciw” 3 głosy, „wstrzymało się” 2 głosy.
Ad/9
Przewodniczący Rady p. Borowski udzielił głosu Burmistrzowi Miastka, celem udzielenia
odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Miastka przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje:
1. Zapytanie radnego p. Biernackiego - czy powstał zespół doradczy w celu zbadania
zasadności, celowości, a przede wszystkim ekonomiczności powstania na terenie Gminy
Miastka farmy fotowoltaicznej?
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż odbyło się spotkanie z przedstawicielami Energii z Gdańska
w tej sprawie. Wspomniał, że w dniu wczorajszym wykonał telefon do przedstawiciela tej
firmy odnośnie przygotowanych dokumentów, które zostały przyjęte do realizacji na tym
spotkaniu. Otrzymał informację, że dokumenty, o które prosiliśmy zostaną przesłane
w przyszłym tygodniu drogą mailową. Przedstawiciel firmy Energia przepraszał za
opóźnienia (dokumenty miały być przygotowane do 15-go), choć jak mówił, temat ten jest
dalej analizowany. Są przygotowywane stosowne dokumenty w tej sprawie. Zaakceptowany
został również teren wskazany przez gminę na ewentualną realizację tej farmy, są
uzgodnienia odnośnie możliwości sprzedaży tej energii – taki dokument firma posiada. Jest
opracowany przez firmę program funkcjonalno-użytkowy, z którego wynika celowość
realizacji tej inwestycji na terenie Gminy Miastko. W przyszłym tygodniu firma zobowiązała
się przesłać drogą mailową wszystkie niezbędne dokumenty, które mieli opracować na
potrzeby gminy. W tych dokumentach również miały być określone koszty, gdyż firma miała
się zastanowić nad możliwością wspólnej realizacji wraz z gminą czy z innym podmiotem
w tym montażu finansowym.
Radny p. Biernacki zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miastka o skierowanie tej informacji,
jeżeli zostanie ona przesłana, na posiedzenie Komisji OKZSiP.
2. Interpelacja radnego p. Biernackiego dot. dofinansowania MKS START w kwocie
15.000,- zł.
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż jesteśmy w trakcie kontroli RIO w Gdańsku i wszystkie
wydatki finansowe gminy są analizowane ze szczególną skrupulatnością. Nie ma innej
możliwości, jeżeli chcemy pomóc i zwiększyć te środki o 15.000,- zł, jak tylko w drodze
konkursu, do którego mogą przystąpić wszyscy, którzy realizują tego typu zadania i jeżeli
znajdziemy jeszcze w budżecie kwotę 15.000,- zł na ten cel – takie są możliwości. Dokona
rozeznania – czy takie możliwości są, ale wobec zmieniającej się rzeczywistości z dnia na
dzień w obliczu tego, co się dzieje z finansami i w obliczy potrzeb, które zostały odłożone,
a o których wielokrotnie mówiliśmy ma poważne problemy, żeby nawet taką kwotę
wyasygnować – ale nie przekreśla tego. Podkreślił, iż bezsprzecznie wydatkowanie
wszystkich środków z budżetu na organizacje pozarządowe dla stowarzyszeń sportowych bez
żadnego wyjątku musi być zrealizowane w drodze konkursu. Wszystkie zamierzenia, które
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nie zostaną zaplanowane na 2013r. i nie zostaną do konkursu zgłoszone, nie będą miały
szansy realizacji w ciągu roku.
2. Interpelacja radnego p. Kobiec dot. przestawienia ławek w parku miejskim, tj. za krawędź
dróżek spacerowych.
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż ławki w parku miejskim są ustawione tak jak mówił o tym
projekt, być może powinno być inaczej. Natomiast na chwilę obecną jakiekolwiek zmiany,
czy przebudowy w parku nie wchodzą w grę ze względu na trwałość projektu, gdyż park był
przebudowywany z udziałem środków unijnych. W tej chwili nie można dokonywać żadnych
przebudów i zmian w parku miejskim.
3. Interpelacja radnej p. Grobelnej w sprawie ustawienia na drodze do działek w kierunku
Klaryszewa znaku drogowego dot. ograniczenia prędkości do 40 km/h.
Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż nie ma większego problemu, żeby ustawić na tej drodze znak
ograniczający prędkość, ale on będzie tylko takim uspokojeniem, że ten znak tam stoi.
Osobiście nie wierzy w skuteczność tego znaku. Niemniej jednak zapewnił, że gmina wystąpi
o ustawienie przy tej drodze takiego znaku. Jest zasadne ustawienie tam tego znaku, ale
prawdopodobieństwo jest takie, że ta droga z uwagi na swoją nawierzchnię i to, że jest nieco
oddalona jest przedmiotem różnych zmagań młodych ludzi na quadach i motocyklach.
Niemniej jednak będzie rozmawiał z komendantem Policji o skierowanie patroli w tamten
rejon miasta.
4. Interpelacja radnej p. Chmielewskiej dotycząca fetoru wydobywającego się z sieci
kanalizacyjne i rozpościerającego się na Zatorzu w Miastku.
Burmistrz Miastka do udzielenia odpowiedzi na w/w interpelacja wyznaczył p.o. dyrektora
ZWiK p. Godlewskiego.
Pan Jerzy Godlewski p.o. dyr. ZWiK wyjaśnił, iż ścieki płynąc do Miastka pokonują długa
drogę i pewne objętości. Ich czas dotarcia do Miastka ze skrajnych miejscowości jest
w przeciągu 3-4 dni. Zachodzi tam reakcja chemiczna w warunkach beztlenowych,
powodując wydzielanie siarkowodoru. ZWiK z tym problemem walczy dawkując środek
chemiczny. Jeżeli tego środka by nie było, to problem byłby jeszcze większy. Nadmienił, iż
ma kontakt z innymi gminami, gdzie nie dawkowano tego środka, to po pół roku studnie się
zlasowały. Chociaż zakład z tego tytułu ponosi koszt, to też w jakiś sposób ratuje kanalizację
przed szkodliwym działaniem środków wodoru. Problem został opanowany na tyle, że nie jest
w tej chwili tak dokuczliwy. Najgorsze warunki panują latem, gdy temperatura wzrasta do
30oC, wówczas problem się pojawia. Wspomniał, że odbył spotkanie z p. Hapką i wspólnie
ustalili pewne działania zmierzające do zminimalizowania problemu i w tej chwili jest to
realizowane.
Radny p.Kobiec wspomniał, że na jednej z komisji Rady Pan Zagaja poprzedni dyrektor
ZWiK wypowiadał się na temat nieprzyjemnych wyziewów z kanalizacji sanitarnej mówiąc,
że miał zastosować słabsze środki lub silniejsze, które miały neutralizować brzydkie zapachy
lub miał zamontować tzw. odwietrzniki na linii przesyłowej tych nieczystości. W związku
z powyższym zapytał – czy takie odwietrzniki zostały zamontowane?
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Pan Godlewski dyr. ZWiK wyjaśnił, iż kanalizacja jest wentylowana przez każde przyłącze
wywietrznikiem na dachu. Dodatkowo kilka takich masztów jest przed Świerzenkiem,
Wołczą Wielką i przed Miastkiem oraz na każdej przepompowni.
Więcej pytań ze strony radnych w tej części posiedzenia nie było.
Ad/11
Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że Pani Krystyna Hingst dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy zwróciła się do niego o udzielenie jej głosu na
dzisiejszej sesji. Wobec powyższego udziela jej głosu w tym punkcie.
Pani Krystyna Hingst dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy podziękowała
Przewodniczącemu Rady za udzielenie głosu (wystąpienie Pani Hingst dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kamnicy stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Pani Krystyna Hingst dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy korzystając
z okazji, że jest przy głosie zwróciła się do Burmistrza Miastka z zapytaniem – złożyła pismo
do Burmistrza Miastka w sprawie ustalenia obwodu dla PSP w Kamnicy. Pan Główczewski
naczelnik WO Urzędu Miejskiego w Miastku obiecał, że na dzisiejszej sesji będzie podjęta
uchwała w tej sprawie. Niestety nie słyszała, żeby Rada w dniu dzisiejszym podejmowała
decyzję w tej kwestii?
Przewodniczący Rady p. Borowski wyjaśnił, iż do Biura Rady nie został przedłożony projekt
uchwały w tej sprawie. Wobec powyższego Rada nad tym projektem nie procedowała.
Radny p. Kwaśniewski nadmienił, iż patrząc na budżet i wydatki PSP w Kamnicy daje się
zauważyć duże koszt dojazdu do Pani placówki – z czego one wynikają?
Pani Krystyna Hingst dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w odniesieniu do
zapytania wyjaśniła, iż kilka lat wcześniej nie były organizowane przetargi na dojazd do
szkoły, a dzieci były dowożone przez nią, czyli szkoła nie korzystała z żadnych dodatkowych
dopłat. Z uwagi na to, że gminę obliguje dowożenie dzieci niepełnosprawnych, więc
przystąpiła do przetargu, w którym wygrała przetarg na dowożenie dzieci niepełnosprawnych
do PSP w Kamnicy, jako Przedsiębiorstwo Oświatowo-Usługowe. Rok temu zdecydowała,
że z uwagi na wzrost kosztów związanych z dowożeniem (paliwo, utrzymanie pojazdów, itp.)
podniosła, być może zbyt drastycznie, cenę za dowóz dzieci do szkoły. Nie było innego
przewoźnika, więc przetarg wygrała. Natomiast w tym roku, jeżeli wygra przetarg, bo
przystąpi do niego, to na pewno nie podniesie ceny za kilometr tak drastycznie jak poprzedni,
podniesie w granicach 2-3%. Do szkoły dojeżdża ok. 30 dzieci.
Przewodniczący Rady p. Borowski zasugerował przewodniczącemu Komisji OKZSiP
o zaproszenie p. Krystynę Hingst dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy
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na posiedzenie komisji, celem przedyskutowania spraw dot. oświaty i placówki prowadzonej
przez w/w.
Radna p. Chmielewska zwróciła się do Burmistrza Miastka z zapytaniem – czy znane są już
wyniki rozstrzygnięcia wniosków składanych do PFRON-u dot. zakupu samochodu
i wykonania windy dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 2 w Miastku?
Burmistrz Miastka w odniesieniu na zapytanie radnej wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie zna
rozstrzygnięcia tych wniosków.
Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował radnych w następujących sprawach:
1. Gmina Miastko w dniu 15.09.2012r. na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Młodzieżowych Drużyn OSP – drużyny OSP z gm. Miastko, tj. z Dretynia i Żabna
wywalczyły w punktacji generalnej I miejsce.
2. W dniach 5-7.10.2012r. odbędzie się XI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
o puchar Burmistrza Miastka.
3. W dniu dzisiejszym (28.09.2012r.) o godz. 11:00 rozpoczynają się Mszą Świętą
w Kościele Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie uroczystości nadania imienia Heronima
Derdowskiego SP w Piaszczynie. Na te uroczystości wszyscy radni są zaproszeni.
4. W dniu dzisiejszym, tj. 28.09.2012r., godz. 17:00 – II termin, odbędzie się Zebranie
Wiejskie sołectwa Pasieka, w sali herbowej UM w Miastku.
5. Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku planowane jest na dzień 26.10.2012 rok.
Przewodniczący Rady p. Borowski o godz. 10:15 zakończył obrady sesji:
Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam szóste posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku
VI kadencji w roku 2012.
Protokolant:
Longina Jankowska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski
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