PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014
z posiedzenia
Rady Miejskiej w Miastku
w dniu 30 października 2014 roku

Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Stan statutowy radnych
- 21
Stan radnych obecnych
- 21
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – p. Tomasz Borowski o godz. 9.00 otworzył
XXII ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. Na wstępie przywitał
radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego - p. Mirosława Batrucha, radnych Powiatu
Bytowskiego, Burmistrza Miastka – p. Romana Ramiona oraz jego Zastępcę – p. Tomasza
Zielonkę, Sekretarza – p. Jana Gajo, Skarbnika – p. Stefana Mayera, naczelników wydziałów
tut. Urzędu, radcę prawnego – p. Krzysztofa Wojdygowskiego , dyrektorów zakładów i
jednostek budżetowych, prezesów spółek komunalnych, dyrektorów placówek oświatowych,
dyrektorów instytucji kultury, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że stan statutowy Rady wynosi 21. Na
podstawie listy obecności obecnych jest 17 radnych, tj. pełny skład Rady.
Na wstępie p. Przewodniczący Rady oddał głos przedstawicielom Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Koszalinie.
Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w imieniu Prezesa TPD –
skierował słowa do Rady - Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie
Burmistrzu – swoje wystąpienie rozpoczął od słów Korczaka „ Nie ma nic najpiękniejszego
na świecie niż beztroski uśmiech szczęśliwego dziecka”. Poinformował, że Zarząd TPD
współpracuje z Gminą Miastko drugi rok, natomiast w tym miejscu gościmy po raz pierwszy.
Przy tej okazji obecnej kadencji samorządu złożył serdeczne podziękowania za pracę na
rzecz lokalnej społeczności, zaznaczając jakie jest to ważne dla naszych dzieci i rodzin
korzystających z pomocy, którą niesiemy za pośrednictwem Państwa i dzięki Państwu. To,
żeby dziecko się uśmiechało, to musi mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby bytowe.
Kiedyś założyciele takiej organizacji jak nasza Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 95 lat temu
myśleli, że takie organizacje będą na chwilę, na czas pomocy w trudnych czasach. Niestety
tak się nie dzieje, że sprawy społeczne dziecka i rodziny nie ominą nas. Możemy działać
pomocowo i profilaktycznie. Dzisiaj dziękujemy Państwu, że rozumiecie sprawy społeczne,
że wiecie jak działać na rzecz dziecka i rodziny. Zarówno Rada Miejska, Burmistrz, Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku to
instytucje, które wspierają mieszkańców najbardziej potrzebujących tych najmłodszych, ale
także ich rodziny. Dlatego z tego miejsca złożył podziękowania dla Burmistrza Miastka – p.
Romana Ramiona za działania na rzecz dziecka i rodziny wręczając pamiątkową statuetkę z
napisem: „Z okazji zakończenia kadencji 2010 – 2014 składamy wyrazy uznania za pełną
zaangażowania pracę i wspólną realizację zadań na rzecz dziecka i rodziny. Dziękując
życzymy dalszych sukcesów i podążania dalszą drogą ku spełnieniu marzeń”.

Natomiast na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku – p. Tomasza Borowskiego
z okazji zakończenia VI kadencji przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wręczył
dyplom i odczytał życzenia „ Pragnę wyrazić nadzieję, że piastując mandat z należną troską
pochylali się Państwo nad problemami dotyczącymi dzieci i rodziny. Zarówno ja, jak i całe
koszalińskie środowisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci deklarujemy ze swej strony
gotowość wszechstronnej współpracy oraz pełną dyspozycyjność w sprawach związanych z
losem naszych podopiecznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu Polacy mają okazję poznać z
bliska skalę zmian jakie dokonują się w Polsce dzięki pomocy władz samorządowych. Na
zakończenie , życzył zdrowia i pogody ducha, jak również pomyślności w życiu osobistym i
zawodowym.
W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował Radę, że na dzisiejszym posiedzeniu
Rady Miejskiej w Miastku gościmy złotych medalistów, którymi są wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tursku – Patrycja Kiedrowska i Daniel
Gietka w IX Ogólnopolskich Regatach Kajakowych Olimpiad Specjalnych w Katowicach
wraz z trenerką p. Małgorzatą Petryną. Złote medale dały Patrycji Kiedrowskiej i Danielowi
Gietka kwalifikację do udziału w losowaniu do Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, które odbędą się od 25 lipca do 03 sierpnia 2015 r. w Los Angeles w Stanach
Zjednoczonych.
Rada Miejska w Miastku powitała gości wielkim aplauzem.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu trenerce – p. Małgorzacie Petrynie.
Pani Małgorzata Petryna poinformowała Radę, że pochodzi z południa Polski, gdzie
rozpoczęła swoją przygodę z kajakami. Uprawiała kajakarstwo wyczynowe. Później
trenowała w Ślęzy Wrocław zdobywając Mistrzostwa Polski. Dzięki temu, że była w
środowisku kajakowym miała możliwość poznać dużo ludzi, którzy to tej pory pomagają jej.
Z południa Polski trafiła do Wietrzna koło Polanowa. W szkole w Wietrznie pracował jej
mąż, natomiast ona otrzymała propozycję pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Tursku. Swoim bakcylem zaraziła obecnych złotych medalistów.
Patrycja Kiedrowska i Daniel Gietka wszędzie z nią jeżdżą zdobywając wszystko ciężką
pracą. Daniel ma 25 lat i jest osobą niesłyszącą . Tak Daniel jak i Patrycja są na wysokim
poziomie.
W tym miejscu p. Przewodniczący Rady podziękował p. Petrynie za wystąpienie i
poinformował Radę, że pisemna prezentacja wpłynęła do Rady i osoby zainteresowane mogą
się z nią zapoznać.
Przewodniczący Rady i Burmistrz Miastka pogratulowali złotym medalistom Patrycji
Kiedrowskiej i Danielowi Gietka oraz trenerce p. Małgorzacie Petrynie i wręczyli im
drobne upominki i kwiaty.
Burmistrz Miastko odczytał list gratulacyjny dla p. Małgorzaty Petryny nauczycielki i
trenerki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tursku „ Władze
samorządowe Gminy Miastko serdecznie gratulują Pani sukcesów wychowanków Sekcji
Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tursku.
Jesteśmy dumni z tego, że Pani zawodnicy Patrycja Kiedrowska i Daniel Gietka zdobyli
kolejne laury w kajakarstwie przez zdobycie złotych medali na IX Ogólnopolskich Regatach
Kajakowych Olimpiad Specjalnych w Katowicach . Zdobycie złotych medali zaowocowało
tym, że Patrycja Kiedrowska i Daniel Gietka wezmą udział w Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych , które odbędą się latem przyszłego roku w Los Angeles w
USA i tym samym zostali pierwszymi w historii Gminy Miastko olimpijczykami. Doceniamy
Pani pracę trenerską, wychowawczą i życzymy kolejnych złotych medali”.

Następnie Burmistrz Miastka odczytał list gratulacyjny dla Patrycji Kiedrowskiej „ Władze
samorządowe Gminy Miastko gratulują serdecznie zdobycia dwóch złotych medali w IX
Ogólnopolskich Regatach Kajakowych Olimpiad Specjalnych w Katowicach a tym samym
zakwalifikowanie się w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które
odbędą się w dniach od 25 lipca do 03 sierpnia 2015 r. w Los Angeles”
List o takiej samej treści Burmistrz Miastka odczytał dla Daniela Gietki.
Rada Miejska na stająco wielkim aplauzem podziękowała złotym medalistom.
P. Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom i
kolejnych złotych medali.
Pani Małgorzata Petryna wraz z wychowankami opuścili salę obrad.

życzył im dalszych

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady przystąpił do prowadzenia obrad .
Pkt 2. Przyjęcie protokołu Nr XLII//2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z
dnia 26 września.
P. Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku poinformował Radę, że protokół Nr
XLII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 września 2014 roku został
wyłożony w biurze Rady celem zapoznania się. W terminie określonym w § 96 ust. 6 Statutu
Gminy Miastko tj. do chwili rozpoczęcia obrad Rady nie wpłynęły poprawki i uzupełnienia
do treści protokołu.
W związku z powyższym p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół – Kto jest
za przyjęciem protokołu Nr XLII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26
września 2014 roku?
Protokół Nr XLII2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 września 2014
roku został przyjęty jednogłośnie (21 „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).
Pkt 3 . Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że porządek dzisiejszych obrad został radnym
przesłany i zwrócił się do Rady z zapytaniem – Czy są zmiany do ustalonego porządku
obrad?
Zmian do ustalonego porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie – Kto jest za przyjęciem porządku obrad ?
Prządek obrad został przyjęty jednogłośnie - (21 „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących
się”).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLII//2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
26 września 2014 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – druk nr 206/XXII.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- druk nr
207/XXII.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów:
6.1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok - druk nr 208/XXII,
6.2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w
Gminie Miastko na rok podatkowy 2015 – (druk nr 209/XXII),
6.3.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 24 obręb Dretynek gm. Miastko
stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych do zasobów
komunalnych Gminy Miastko - (druk nr 210/XXII),
6.4. określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miastko i wysokości stawki procentowej tych bonifikat - (druk nr 211/XXII),
6.5. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” – ( druk nr 212/XXII),
6.6. wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek i garaży położonych w
obrębach 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Gminy Miastko - ( druk nr
213/XXII),
6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż działki 512/3 położonej w obrębie 83/2 m. Miastko
stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej - ( druk nr 214/XXII),
6.8.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 512/4 położonej w
obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko – ( druk nr 215/XXII),
6.9. zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku – (
druk nr 216 /XXII).
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym
2013/2014 - ( druk nr 217/XXII).
8. Informacja Burmistrza w sprawie podmiotu w którym będzie wykonywana praca przez
skazanych na karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2015 r. oraz
opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Słupsku
w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2015 r. - ( druk nr 218/XXII).
9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych - (
druk nr 219/XXII).
10. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników
Gminy - ( druk nr 220/XXII).
11.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady za 2014 r. - ( druk nr 221/XXII).
12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
13. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
14.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2014 r.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnymdruk nr 207/XXII.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Burmistrzowi Miastka celem przedstawienia
sprawozdania z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miastka – p. Roman Ramion odczytał Radzie przedłożone na piśmie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 1 w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ponadto p. Burmistrz poinformował Rade, że:

- w ubiegłym tygodniu wraz z p. Skarbnikiem podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim
na dofinansowanie sprzętu pływającego w ramach wniosku złożonego do Lokalnej Grupy
Rybackiej realizowanego nad jeziorem Lednik w Miastku .
P. Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o zgłaszanie pytań.
Pytania radnych w kontekście przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania:
Radna – p. Danuta Karaśkiewicz nadmieniła, że z informacji przekazanej przez
Burmistrza wynika, że z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Miastko otrzymała
dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł. Finansowanie tego zadania zgodnie z regulaminem
jest w proporcjach 50 na 50, natomiast najtańsza oferta była w kwocie 294 tys. zł. Z
przedłożonej informacji wynika, że brakuje prawie 55 tys. zł. W związku z powyższym
zwróciła się z zapytaniem - Z czego zostaną pokryte brakujące środki?
Burmistrz wyjaśnił, że uchwałą Rady Miejskiej w Miastku na ostatnim posiedzeniu środki te
zostały przeznaczone na ten cel.
Więcej pytań nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Burmistrza
Miastka w okresie międzysesyjnym.
Pkt. 5 Interpelacje i zapytania.
P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że zgodnie z § 90 ust. 5 pkt. 1 Statutu Gminy
Miastko na listę interpelujących wpisał się radny: – p. Józef Kobiec .
Radny – p. Józef Kobiec w imieniu mieszkańca ul. Osiedle Niepodległości zwrócił się o
wycinkę czterech suchych drzew rosnących na skarpie przy ul. Młodzieżowej 10 (droga przy
garażach).
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o zgłaszanie zapytań.
Radna – p. Jolanta Chmielewska zwróciła się do Burmistrza, że oczekuje na odpowiedź na
zadane na ostatniej sesji zapytanie dotyczące rozwiązania problemu mieszkańców ul. Górnej
odnośnie obsypywania się skarpy po opadach deszczu.
P. radna nadmieniła, że Burmistrz na ostatniej sesji udzielił odpowiedzi, że przejrzy się tej
sprawie , jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.
W związku z powyższym zwróciła się o udzielenie odpowiedzi w dniu dzisiejszym.
Więcej zapytań nie zgłoszono.
O godz. 9.45 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz.
10.05
Pkt. 6 Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych
aktów.
P. Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie i odczytał treść projektów uchwał
będących przedmiotem dzisiejszych obrad, jak poniżej:

- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok - druk nr 208/XXII,
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad w/w projektem uchwały, udzielając głosu
radnej – p. Jolancie Chmielewskiej.
Radna – p. Jolanta Chmielewska nadmieniła, że na posiedzeniu Komisji Oświaty...
poruszyła sprawę wydatkowania środków na zakup urządzeń do ćwiczeń dla seniorów
zamontowanych na placu przy ul. Marii Konopnickiej. Wówczas otrzymała odpowiedź od p.
Burmistrza, że zadanie zostało pokryte ze środków wygospodarowanych na utrzymanie
zieleni. W dniu dzisiejszym zauważyła, że zadania tego nie ma w przedłożonym projekcie
uchwały.
W związku z tym, że urządzenia oddano do użytku p. radna zwróciła się do Burmistrza o
udzielenie informacji na piśmie.
Ponadto nadmieniła, że na posiedzeniu Komisji Oświaty... p. Skarbnik informował, że nie
widział jeszcze faktury. Jeżeli faktura jest to chciałaby mieć do niej wgląd.
Więcej uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
P. Przewodniczący Rady –
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/192/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok została przyjęta stosunkiem
głosów – (20 „za”; 0 „ przeciw”; 1 „wstrzymujący się”).
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie
Miastko na rok podatkowy 2015 – (druk nr 209/XXII),
Opinie komisji stałych Rady : Komisja OKZSiP – pozytywnie - (5;0;1); Komisja Inf.Techn.
– pozytywnie - (5;1;2); Komisja RGNiOŚ z Komisją PPSiGM – pozytywnie - (9; 0; 0).
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko na rok
podatkowy 2015 - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/193/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie
Miastko na rok podatkowy 2015 została przyjęta stosunkiem głosów – (16 „za”; 0 „
przeciw”; 5 „wstrzymujących się”).
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 24 obręb Dretynek gm. Miastko
stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych do zasobów
komunalnych Gminy Miastko - (druk nr 210/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.

P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 24 obręb Dretynek gm. Miastko stanowiącej
własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych
Gminy Miastko - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/194/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 24 obręb Dretynek gm. Miastko
stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych do zasobów
komunalnych Gminy Miastko została przyjęta stosunkiem głosów – (21
„za”; 0 „
przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).
- określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miastko i wysokości stawki procentowej tych bonifikat - (druk nr 211/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko i
wysokości stawki procentowej tych bonifikat - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w
odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/195/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miastko i wysokości stawki procentowej tych bonifikat została przyjęta stosunkiem głosów
– (21 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).
- przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015” – ( druk nr 212/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Radna – p. Jolanta Chmielewska – w związku z tym, że na ostatnim posiedzeniu Komisji
Oświaty... na było Naczelnika WRLiP z powodu wyjazdu służbowego na targi w Poznaniu,
a w przedłożonym projekcie naniesiono zmiany zgłoszone na spotkaniu z przedstawicielami
organizacji pożytku publicznego, zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie
wprowadzonych zmian. Jednocześnie nadmieniła, że na spotkaniu informowano, że kwota na
realizację rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi
na 2015 r.jest wyższa o 100.000,-zł w porównaniu do roku 2014. W związku z powyższym
zwróciła się o wskazanie źródła sfinansowania.

Naczelnik WRLiP – p. Konrad Remelski poinformował p. radną, że na 2015 rok jako
priorytetowe zostały określone zadania w następujących zakresach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i
zagrożeniach wykluczeniem społecznym.
- kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz nowością jest wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej, w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w
tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko
w 2015 roku.
Natomiast jeżeli dotyczy zwiększonych środków, to rzeczywiście zaproponowano kwoty
wyższe niż były poprzednio. Projekt w/w uchwały znajduje się na stronie internetowej www.
miastko.pl i osoby zainteresowane mogły dokonać analizy i zgłosić zmiany. Później w
Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami
pozarządowymi.
Łącznie planowana kwota na realizację Rocznego programu współpracy na 2015 rok jest
o 100.000,-zł wyższa w stosunku do roku 2014 i wynosi 680.000,-zł, z której przeznacza się
środki na zastępujące zadania:
- 450.000,-zł w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje na realizację zadań zleconych
stowarzyszeniom (wzrost o 80.000,-zł),
- 85.000,-zł – dotacje na realizacje zadań zleconych stowarzyszeniom (wzrost o 25.000,-zł),
- 45.000,-zł w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na
realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (zmniejszenie o 5.000,-zł),
- 100.000 ,-zł w zakresie pomocy społecznej- wspierania rodziny – dotacje na realizację zadań
zleconych stowarzyszeniom (odrębny konkurs ofert przeprowadzony przez MGOPS w
Miastku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej).
Kończąc p. Naczelnik nadmienił, że to jest tylko projekt i nowa Rada może dokonać
pewnych zmian.
Jednocześnie Burmistrz wyjaśnił, że jest to zwiększenie puli środków do podziału w
konkursie na stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, w związku z sytuacją jaka
miała miejsce w tym roku, gdyż kluby uzyskały awanse na wyższe szczeble rozgrywek.
Dlatego zwiększa pulę środków , która w drodze konkursu zostanie podzielona na realizację
tych zadań.
Więcej uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015” - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/196/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” została przyjęta stosunkiem głosów –
(21 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

- wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek i garaży położonych w obrębach
83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Gminy Miastko - ( druk nr 213/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek i garaży położonych w obrębach 83/1, 83/2,
83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Gminy Miastko - Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/197/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek i garaży położonych w
obrębach 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Gminy Miastko została przyjęta
stosunkiem głosów – (21 „za”; 0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki 512/3 położonej w obrębie 83/2 m. Miastko
stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej - ( druk nr 214/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki 512/3 położonej w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiącej własność
Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - Kto
jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanej treści ?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/198/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 512/3 położonej w obrębie 83/2 m. Miastko
stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej została przyjęta stosunkiem głosów – (20 „za”; 0 „ przeciw”; 1
„wstrzymujący się”).
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 512/4 położonej w obrębie
83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko – ( druk nr 215/XXII),
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 512/4 położonej w obrębie 83/2 m.
Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w
odczytanej treści ?

W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/199/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 512/4 położonej w
obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko została przyjęta stosunkiem
głosów – (19 „za”;1 „ przeciw”; 1 „wstrzymujący się”).
- zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku – ( druk nr
216 /XXII).
Opinie komisji stałych Rady pozytywne.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Uwagi do w/w projektu uchwały:
Radna – p. Danuta Augustyniak zgłosiła, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty... po
raz drugi zgłaszała o zinterpretowanie zapisu w tytule uchwały – Czy ma być zapis „ w
sprawie zmiany Statutu...” czy zapis: „ w sprawie zmian w statucie”? W związku z
powyższym zwróciła się do p. radcy prawnego o interpretację.
Radca prawny – p. Krzysztof Wojdygowski wyjaśnił, iż na ostatniej sesji wyjaśnił, że
zgłoszone zmiany mają charakter techniczny i nic nie stoi na przeszkodzie , żeby zostały one
zmienione tak, jak Pani radna sobie życzy. W ocenie p. radcy prawnego nie ma żadnych
przeszkód, żeby był taki zapis jak na poprzedniej sesji. Nie ma przeszkód, żeby zmiany
zostały uwzględnione dzisiaj bądź nie.
Radna – p. Danuta Augustyniak w odniesieniu do wypowiedzi p. radcy prawnego
nadmieniła , iż uważa, że zmiana winna być wprowadzona zgodnie z prawem lecz nie na jej
życzenie.
P. Radca prawny wyjaśnił, iż formalnie nie ma przeszkód, żeby zaproponowana przez
p.radną zmiana została uwzględniona.
Innych zmian i uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w projektem uchwały i poddał pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez radną p. Danutę Augustyniak – Kto jest za tym, żeby
uchwała MGOPS w Miastku w tytule miała zapis o treści : „ w sprawie zmian w Statucie
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku”?
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie – (21 „za”;0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujących
się”).
Następnie p. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku po
uwzględnieniu przegłosowanego wniosku – kto jest za przyjęciem projektu uchwały?
W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/200/2014 Rady Miejskiej w Miastku w
sprawie zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku
została przyjęta stosunkiem głosów – (21 „za”;0 „ przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).
O godz. 10.55 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz.
11.15 .

Pkt 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku
szkolnym 2013/2014 - ( druk nr 217/XXII).
Po wznowieniu obrad po przerwie p. Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi
Wydziału Oświaty – p. Jerzemu Wójtowiczowi .
Naczelnik Wydziału Oświaty – p. Jerzy Wójtowicz poinformował Radę, że ogółem w
naszych szkołach uczyło się 1.900 uczniów, w tym: 596 w gimnazjum, 1.061 w szkołach
podstawowych, 188 w klasach „O” w szkołach podstawowych i 55 w oddziałach 3 – 5 lat w
szkołach podstawowych. Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały dwa
przedszkola, tj. Przedszkole nr 1 , w którym funkcjonowało 6 oddziałów z liczbą dzieci 154 i
Przedszkole nr 3 , w którym funkcjonowało 6 oddziałów z liczbą dzieci 144. Funkcjonowała i
nadal funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy z klasami I – III i 2 oddziałami
przedszkolnymi dla dzieci 3 – 5 letnich i 6 letnich, do której uczęszczało 23 uczniów i 51
dzieci w wieku przedszkolnym. Niepubliczne przedszkole „Kraina Puchatka”, w którym
funkcjonował 1 oddział, do którego uczęszczało 25 dzieci. W roku szkolnym 2013/2014 w
gminnych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było ogółem
233 nauczycieli oraz 113 pracowników administracji i obsługi. W okresie roku szkolnego
2013/2014 stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 6 nauczycieli, mianowanego 4
nauczycieli i 4 nauczycieli dyplomowanego . Od ubiegłego roku szkolnego w naszych
szkołach prowadzone są zajęcia nauki języka kaszubskiego. Uczniowie brali udział w
różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku
szkolnym 2013/2014 stanowi załącznik nr 2 w załączeniu do protokołu.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją o stanie
oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym 2013/2014.
Uwag i pytań do w/w informacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w informacją.

realizacji zadań

P. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie - Kto jest za przyjęciem informacji o
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym 2013/2014.
W/w informacja została przyjęta jednogłośnie (21
„za”;0 „ przeciw”; 0
„wstrzymujących się”).
Pkt 8. Informacja Burmistrza w sprawie podmiotu w którym będzie wykonywana praca
przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2015
r. oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego
w Słupsku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2015 r. - ( druk nr
218/XXII).
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miastka.
Burmistrz Miastka poinformował Radę, że w/w informację przedstawi Dyrektor Zarządu
Mienia Komunalnego – p. Jerzy Dolny.
Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego – p. Jerzy Dolny poinformował Radę, że obecnie
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wykonywana jest w Zarządzie
Mienia Komunalnego. Na wniosek Sądu Rejonowego w Słupsku Burmistrz Miastka wskazał
podmiot – Zarząd Mienia Komunalnego, w którym będzie wykonywana praca ograniczenia

wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2015 roku. Średnio miesięcznie pracuje 128
osób, które taką karę odbywają na terenie sołectw i w mieście.
Szczegółowa informacja Burmistrza w sprawie podmiotu w którym będzie wykonywana
praca przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w
2015 r. oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb Sądu
Rejonowego w Słupsku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2015 r. stanowi
załącznik nr 3 w załączeniu do protokołu.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w informacją.
Pytań do w/w informacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w informacją.
Pkt 9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych
radnych - ( druk nr 219/XXII).
P. Przewodniczący Rady odczytał Radzie informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych radnych Rady Miejskiej w Miastku za 2013 rok.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za
2013 rok stanowi załącznik nr 4 w załączeniu do niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w informacją.
Pytań do w/w informacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w informacją.
Pkt 10. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych
pracowników Gminy - ( druk nr 220/XXII).
Burmistrz Miastka odczytał Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych
pracowników Gminy (zobowiązanych do złożenia oświadczenia) w Miastku za 2013 rok.
Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników
Gminy stanowi załącznik nr 5 w załączeniu do niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w informacją .
Pytań do w/w informacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w informacją.
Pkt 11.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady za 2014 r. - ( druk nr 221/XXII).
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – p. Jolancie
Chmielewskiej celem przedstawienia sprawozdania z pracy komisji za 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Jolanta
Chmielewska odczytała Radzie
sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok stanowi załącznik nr 6.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w sprawozdaniem .
Pytań do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Pracy Pomocy Społecznej
i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Teresie Lipce celem przedstawienia sprawozdania z
pracy komisji za 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej – p.
Teresa Lipka odczytała Radzie sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok stanowi załącznik nr 7.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w sprawozdaniem .
Pytań do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Infrastruktury
Technicznej – p. Ryszardowi Mieczkowskiemu ocelem przedstawienia sprawozdania z
pracy komisji za 2014 r.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – p. Ryszard Mieczkowski
odczytał Radzie sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok stanowi załącznik nr 8.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w sprawozdaniem .
Pytań do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Oświaty, Kultury
Zdrowia, Sportu i Promocji – p. Bogdanowu Staniszowi celem przedstawienia
sprawozdania z pracy komisji za 2014 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Sportu i Promocji – p. Bogdan
Stanisz odczytał Radzie sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok stanowi załącznik nr 9.
P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w sprawozdaniem .
Pytań do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – p. Mirosławowi Kwaśniewskiemu celem
przedstawienia sprawozdania z pracy komisji za 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska – p. Mirosław Kwaśniewski nadmienił , że nie będzie powtarzał tego, o czym
wcześniej informowali Przewodniczący komisji stałych Rady.
Poza wymienionymi tematami przez Przewodniczących komisji stałych Rady , Komisja
Rolnictwa... w 2014 roku dokonała analizy przeprowadzonych remontów w świetlicach
wiejskich, ustaliła regulamin konkursu „Wieś roku 2014 w Gminie Miastko” i propozycje
składu komisji konkursowej. Ponadto zapoznała się z informacją o realizacji Funduszu
Sołeckiego za 2013 rok.

P. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w informacją .
Pytań do przedstawionej przez p. Przewodniczącego komisji informacji nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w informacją.
P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że w trakcie VI kadencji Rada Miejska w
Miastku odbyła 45 posiedzeń Rady i podjęła 436 uchwał.
Pkt 12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
P. Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Burmistrzowi Miastka celem udzielenia
odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
- na interpelację złożoną przez radnego – p. Jozefa Kobiec w sprawie wycinki drzew w
okolicy ul. Młodzieżowej (skarpa) – p. Burmistrz wyjaśnił, że na wycinkę drzew suchych
wymagana jest zgoda. Po ustaleniu jakie są to drzewa i na czyim terenie rosną Gmina
wystąpi do Starostwa Powiatu Bytowskiego o ich wycinkę.
- na zapytanie radnej – p. Jolanty Chmielewskiej - odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza
– p. Tomasz Zielonka informując p. radną, że zgłoszona sprawa jest znana. Jest propozycja,
żeby do zadanie zostało wykonane. Obecnie prowadzone są rozmowy z projektantem i po
zabezpieczeniu środków, zadanie to zostanie wykonane jeszcze w tym roku. Na dzień
dzisiejszy nie są znane koszty tego zadania, ale uważa, że koszt nie będzie duży i Gmina
będzie miała możliwość sfinansowania w tym roku.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w punktem.
Pkt 13. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
P. Przewodniczący Rady poinformował Radę, że :
- w dniu 5 listopada 2014 roku o godz.10.30 w Punkcie Informacji Turystycznej w ramach
Polska Światłoczuła odbędzie się kolejna prezentacja filmu pn. „Chopin the Space Concert” ,
- w imieniu organizatorów zaprasza do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości, które odbędzie się w dniu 11 listopada 2014 roku o godz. 9.15 . Uroczystości
obchodów
Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz samorządowych i
kościelnych Gminy Miastko, pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP z Kępic
rozpoczną się pod Pomnikiem Narodu Polskiego w Miastku,
- w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 14.oo odbędą się biegi przełajowe z okazji Narodowego
Święta Niepodległości ,
- w dniach 8 – 9 listopada 2014 r. w hali OSiR w Miastku o godz. 10.oo odbędzie się
Międzynarodowa Liga Gimnazjalna w Piłce Koszykowej Dziewcząt,
W dniu 9 listopada 2014 r. w świetlicy MGOK o godz. 10.oo przy ul. Bolesława Chrobrego
odbędzie się Turniej szachowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- w dniu 11 listopada 2014 r. w hali OSiR w Miastku o godz. 10.oo odbędzie się halowy
Turniej Piłki Nożnej Oldboyów.

Sekretarz Miastka – p. Jan Gajo poinformował, że obwieszczenia Państwowej Komisji
Wyborczej są wywieszone na słupach ogłoszeniowych w miejscach wskazanych przez
Burmistrza stosownym zarządzeniem i na nich nie wolno wywieszać innych plakatów.
Natomiast osoby kandydujące na różne szczeble samorządu mogą rozwieszać plakaty tylko
w miejscach wyznaczonych. Jeżeli plakat zostanie zamieszczony na prywatnej posesji, to
wymagana jest zgoda właściciela tej posesji. Firma Orange zabroniła wywieszania
obwieszczeń – plakatów na swoich urządzeniach, tłumacząc, że obwieszczenia po
poprzednich wyborach nie zostały posprzątane.
Radna – p. Danuta Augustyniak poinformowała, że delegacja Zarządu Osiedla Nr 4 jutro
o godz. 16.30 udaje się jutro na cmentarz w Łodzierzy celem zapalenia zniczy na grobie
zmarłego, byłego Nadleśniczego Bolesława Tomaszczyka.
Radny Rady Powiatu – p. Marek Kwaśniewski podziękował radnym Rady Miejskiej w
Miastku za współpracę i życzył sukcesów w zbliżających się wyborach.
Więcej wniosków i komunikatów nie zgłoszono.
P. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad punktem wolne wnioski, komunikaty i
informacje.
O godz. 12.05 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz.
12.10 .
O godz. 12.10 p. Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie, po części roboczej
Rady Miejskiej w Miastku i poinformował Radę, że przyszedł czas, żeby podziękować
wszystkim tym, z którymi Rada Miejska w Miastku współpracowała przez okres ostatnich
czterech lat.
W pierwszej kolejności p. Przewodniczący Rady podziękował radnemu – p. Zygfrydowi
Filipiakowi i p. Jerzemu Muchowskiemu. Obydwaj panowie radni zrezygnowali z
kandydowania do nowej rady, mając za sobą ponad długoletni staż pracy w samorządzie . P.
Zygfryd Filipiak przez ostatnich 30 lat był Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 4 w
Miastku.
P. Przewodniczący Rady i p. Burmistrz Miastka wręczyli radnemu p. Zygfrydowi Filipiakowi
i p. Jerzego Muchowskiego albumy i pamiątkowe grawertony.
Następnie słowa podziękowania Przewodniczący Rady – p. Tomasz Borowski skierował do
pracowników biura Rady, radnych Rady Powiatu Bytowskiego, Burmistrza Miastka – p.
Romana Ramiona i jego Zastępcy – p. Tomasza Zielonki, Skarbnika Miastka – p. Stefana
Mayera, Sekretarza Miastka
- p. Jana Gajo, radcy prawnego – p. Krzysztofa
Wojdygowskiego, naczelników wydziałów tych obecnych na dzisiejszym posiedzeniu jak i
nieobecnym, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku, prezesów spółek,
wszystkich
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów
jednostek
organizacyjnych, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Z okazji zakończenia VI kadencji Rady Miejskiej w Miastku – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku – p. Tomasz Borowski złożył serdeczne podziękowania radnym Rady
Miejskiej za merytoryczną , pełną zaangażowania pracę w komisjach stałych Rady.
Na zakończenie p. Przewodniczący Rady podziękował swojemu Wiceprzewodniczącemu – p.
Bogdanowi Witkowskiemu.

Przewodniczący Rady – p.Tomasz Borowski i Burmistrz Miastka – p. Roman Ramion
wręczyli radnym Rady Miejskiej wspólne fotografie oraz pamiątkowe filiżanki z ręcznie
malowanym wizerunkiem miasteckiego kościoła.
Ponadto Burmistrz Miastka – p. Roman Ramion złożył podziękowania Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Miastku – p. Tomaszowi Borowskiemu, Zastępcy Wiceprzewodniczącego –
p. Bogdanowi Witkowskiemu, Przewodniczącym komisji stałych Rady, radnym Rady
Miejskiej w Miastku za cztery lata wspólnej współpracy.
Pkt 13. Zamknięcie obrad XXII sesji w 2014 roku Rady Miejskiej w Miastku VI
kadencji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – p. Tomasz
Borowski zamknął dwudzieste drugie – ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI
kadencji w 2014 roku .
Zapis multimedialny z przebiegu obrad sesji w załączeniu do protokołu.
Posiedzenie zakończono o godz. 12.30
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Józefa Wasielewska
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Tomasz Borowski

