Protokół Nr IV18
Sesji Rady Miejskiej w Świeciu odbytej
w dniu 28 grudnia 2018 r. od godz. 1200 do 1612
Otwierając obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu Przewodniczący Rady
p. Jerzy Wójcik stwierdził, że na ogólną liczbę 20 radnych obecnych jest 19 radnych, czyli
quorum i Rada może kontynuować obrady oraz podejmować prawomocne uchwały. Ponadto
Przewodniczący odczytał klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony i przetwarzania danych
osobowych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ślubowanie p. Woźniaka.
Udział w sesji wzięli:
-

Burmistrz p. Krzysztof Kułakowski,

-

Z-ca Burmistrza p. Paweł Knapik,

-

Skarbnik p. Marzenna Rzymek,

-

Sekretarz p. Leszek Żurek,

-

Kierownik OOiW p. Waldemar Fura - kujawska,

-

Kierownik Wydz. GRiW p. Justyna Brzoskowska,

-

Specjalista ds. ZK p. Marcin Kulewski,

-

Kierownik Wydz. IN p. Ryszard Sadowski,

-

Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolewska,

-

Kierownik RGO p. Aleksandra Arczyńska-Lisek,

-

Kierownik OPS p. Marzena Brac,

-

Koordynator GKPA p. Klaudia Subkowska,

-

Kierownik OIiR p. Ewelina Janiszewska,

-

Kierownik Wydz. BAGiGG p. Wiesław Ratkowski,

-

Komendant SM p. Roman Witt,

-

Dyrektor OKSiR p. Iwona Mazelewska,

-

Z-ca Dyrektora OKSiR p. Zbigniew Iwański,

-

Radca Prawny p. Wojciech Górski,

-

Radca Prawny p. Przemysław Gornowicz,

-

Kierownik RM p. Ewa Spionek,
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-

Dyrektor Biblioteki p. Beata Szymańska,

-

Dyrektor Przychodni p. Beata Sternal-Wolańczyk,

-

Radny Sejmiku Województwa p. Tadeusz Pogoda,

-

Prezes Vistula p. Tomasz Keller,

-

Prezes ZWiK p. Andrzej Kozłowski,

-

Prezes Eko-Wisła p. Tadeusz Werkowski,

-

Przedstawiciele lokalnych mediów.
Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja

Przewodniczącego

Rady

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025,
b) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019,
c) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
d) przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2019 rok dla gminy Świecie,
e) wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2018 i 2019,
f) przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Świecie".
6. Wolne wnioski i wnioski komisji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie.
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik – poinformował, że na sesji obecny jest p. Dariusz
Woźniak, który został wybrany na radnego, ale jeszcze nie złożył ślubowania, dlatego
poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeciu p. Eugeniusza
Libeckiego o wręczenie zaświadczenia, a p. Woźniaka o złożenie ślubowania zgodnie z art.
23 a ustawy o samorządzie gminnym.
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Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik - „wprowadzić sztandar”.
Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Szamocki – odczytał treść roty:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Radny p. Diariusz Woźniak – „ślubuję”.
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik - „wyprowadzić sztandar”.
Następnie w repertuarze świątecznym wystąpiły dzieci wraz ze swoja trenerką p. Adrianną
Olędzką z Spółdzielczego Domu Kultury „Stokrotka”
Radny p. Dariusz Woźniak opuścił obrady.

Ad. 2
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

Ad. 3
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik przedstawił informację o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Ad. 5a
Burmistrz p. Krzysztof Kułakowski oraz Skarbnik p. Marzenna Rzymek przedstawili projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata
2019-2025.
Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Opinie Komisji do projektu uchwały:
 Rolnictwa – wydała opinię pozytywną,
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 Polityki Gospodarczej i Finansowej – wydała opinię pozytywną.
Radny p. Leszek Piotrowski – zapytał, czy to nie jest dobry czas na zmniejszenie zadłużenia
przy obecnej, bardzo dobrej sytuacji finansowej Gminy?
Radny p. Adam Cieślak:
- jeszcze raz podziękował za odejście od budowy lokali socjalnych na przedmieściach oraz za
przeznaczenie 12 mln zł na TBS,
- stwierdził, że budowa lodowiska to bardzo dobry pomysł i zapytał, czy jest już pomysł na
jego lokalizację, albo czy będą w tej sprawie prowadzone konsultacje społeczne,
- rozbudowa przedszkola: Klub Radnych NŚ był za budową nowego przedszkola, ale jest
rozbudowa, więc częściowo są zadowoleni. Nie wie czy przy takim tempie budownictwa
rozbudowa przedszkola wystarczy. W jaki sposób będzie rozbudowane?
Radny p. Sebastian Glaziński – dodał, że komisja STIR odbędzie posiedzenie wyjazdowe do
innych miast, żeby zobaczyć technologie wykorzystywane przy budowie krytych lodowisk.
Skarbnik p. Marzenna Rzymek – odpowiedziała, że w 2019 r. mamy 24 mln zadłużenia, ale w
prognozie jest to tak przedstawione, że do końca prognozy musi zostać w całości spłacone.
Wolne środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.
Burmistrz p. Krzysztof Kułakowski – wyjaśnił, że lokalizacji jeszcze nie ma, ale
zastanawiamy się nad lodowiskiem na terenie stadionu. Trwają rozmowy z zarządem WDY
Świecie, która otrzymała środki za sprzedaż zawodnika, które chcieliby zainwestować.
Lodowisko w okresie cieplejszym wykorzystamy, jako boisko wielofunkcyjne, które jest
bardzo potrzebne między innymi tenisistom. Wda być może stworzy szkółkę i wówczas
potrzebna będzie bursa. W przypadku rozbudowy przedszkole jest już koncepcja dobudowy
dwóch dodatkowych sal oraz powiększenie jednej z sal.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 33/18 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 5b
Burmistrz p. Krzysztof Kułakowski oraz Skarbnik p. Marzenna Rzymek przedstawili projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na 2019 rok.
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Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Opinie Komisji do projektu uchwały:
 Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – wydała opinię pozytywną,
 Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wydała opinię pozytywną,
 Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – wydała opinię pozytywną,


Rolnictwa – wydała opinię pozytywną – wydała opinię pozytywną,

 Oświaty i Kultury – wydała opinię pozytywną,
 Polityki Gospodarczej i Finansowej– wydała opinię pozytywną.
Radny p. Adam Cieślak – zapytał o:
- wniosek Stowarzyszenia Orkiestr Dętych wpłynął po terminie, czy mimo tego został
uwzględniony?
- strefa płatnego parkowania: 65% zysku firma obsługująca strefę, a 35% pozostaje dla
gminy. Obecna uchwała będzie obowiązywała tylko do września 2019 r., czy w planach jest
przejęcie strefy przez Urząd? Może warto to przemyśleć mamy jeszcze 9 miesięcy na
zastanowienie.
- dokapitalizowanie ZWiK – opisane jest tylko 180 tys. z budżetu obywatelskiego, na co
zostanie przeznaczony 1mln zł?
- sprzedaż udziałów Veoli – czy firma nie jest już zainteresowana kupnem udziałów? Czy
Rada musiałaby podjąć nową uchwałę?
- budżet obywatelski – czy w związku ze zmianą ustawy nie musimy zmienić uchwały?
Radny p. Leszek Piotrowski – dodał, iż:
- wpłynęło 212 wniosków i dobrze byłoby oznaczyć, które wnioski zostały przyjęte,
- drogi publiczne - przypomniał o progach zwalniających, który był już w 2017, a w tym
budżecie uwzględniono tylko 5 progów,
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- działki, które będą przekwalifikowane wymienione w opisie, czy to będą wszystkie działki?
Może lepiej byłoby kompleksowo przeanalizować konieczność przekwalifikowania działek
np. w konkretnych miejscowościach?
- czym podyktowany jest wzrost dochodów z podatku od osób prawnych?
- 70 tys. zł na promocje w mediach – na co są te środki przeznaczone?
- 100 tys. zł zostało przeznaczone na wymianę drzwi do USC, a dopiero były wymieniane w
czasie remontu?
- dofinansowanie Policji 40 tys. – kwota to powinna być przeznaczone na np. projekt obiektu
sportowego w szkole w Czaplach, ponieważ policja dostała duże dofinansowanie z państwa.
- zapytał o rozwiązanie dotyczące oczyszczalni ścieków i czy mieszkańcy będą ponosić tego
koszty?
Radny p. Bogdan Tarach – zapytał:
- czy przystąpimy do programu „Czyste powietrze” oraz zapytał o wymianę 23 pieców, czy
w 100 % zapewnią ogrzanie pomieszczeń?
- czy przystąpimy do programu mieszkania +?
- oczyszczalnia ścieków – czy już wiadomo, w jakim kierunku pójdziemy?
Radny p. Sebastian Glaziński – pozytywnie oceniamy budżet, ponieważ jest inwestycyjny, ale
i jest bezpieczny. Każdy mieszkaniec znajdzie w nim coś dla siebie: drogi, oświetlenie,
remont ul. Słowackiego, budowa żłobka, rewitalizacja terenu zamku, pomoc ogródkom
działkowym itp.
Skarbnik p. Marzenna Rzymek – wyjaśniła, że
- Orkiestra może złożyć wniosek nawet po terminie,
- budżet obywatelski – zmiana ustawy dotyczy tych, którzy mają obowiązek przyjęcia
budżety, nas to nie dotyczy,
- wnioski – zadania są wpisane w budżecie i na każdy wniosek jest odpowiedź na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu,
- nastąpił wzrost dochodów od osób prawnych, ponieważ firmy, które działają na terenie
Gminy rozliczały się zaliczkowo i w 2019 nastąpi faktyczne rozliczenie oraz wpłyną zaliczki
za rok 2019,
- promocja gminy – głownie środki przeznaczone są na cele promocyjne, czyli np. wszystkie
ogłoszenia w prasie, w telewizji,
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- dofinansowanie policji – to jest nasze dobra praktyka, że Gmina wspiera Policję i te środki
przeznaczane są na dodatkowe patrole,
- remont budynków komunalnych – w przypadku gruntownego remontu budynków
komunalnych tak gdzie można wprowadza się ogrzewanie centralne, a w innych przypadkach
piece kaflowe lub zepsute to zostaną wymienione z środków opisanych w budżecie.
Kierownik Wydz. GRiW p. Justyna Brzoskowska – wyjaśniła, że pierwsze 70 tys. zł
przeznaczone jest na pokrycie kosztów zamieszczania różnych materiałów w prasie i telewizji
9 głównie o możliwościach gospodarczych Gminy), a kolejne 70 tys. jest przeznaczone jest na
opracowanie materiałów (głównie informacje publicystyczne, informacje o tym, co się u nas
dzieje) oraz czasopismo na Echo Świecia, ale być może nie będziemy już wydawać tego
wydawnictwa, tylko w innych wydawnictwach zamieszczać informacje.
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – odpowiedziała, iż:
- w pierwszym kwartale zajmiemy się bardziej szczegółowo tematem strefy płatnego
parkowania. Wiemy, że trzeba byłoby przeznaczyć większe środki na wymianę parkomatów
z możliwością płacenia kartą i będziemy nad tym pracować. P. Karolczak poprosiła Komisje
o zgłaszanie swoich pomysłów,
- środki przeznaczone na dokapitalizowanie ZWiK zostaną wykorzystane na zadania
wynikające z planu zadań inwestycyjnych.
- oczyszczalnia ścieków - cały czas dążymy do uniknięcia budowy nowej oczyszczalni.
Łącznie mamy przygotowane trzy koncepcje. Trwa procedura uzyskania zezwolenia wodnoprawnego, aby przygotować się do sytuacji gdybyśmy musieli dotychczasowe rozwiązanie
zmienić, ale na tę chwilę możemy powiedzieć Mondi spełnia wszystkie wymagania. Pojawiła
się nowa perspektywa pozyskania środków unijnych na budowę oczyszczalni i my do niej
chcemy przystąpić. Czy środki będziemy pozyskiwać na rozbudowę, budowę nowej
oczyszczalni zależy od Ministerstwa Wody Polskie. Jeśli chodzi o progi zwalniające to
kompleksowo została opracowana koncepcja i jest to około 12 miejsc i będziemy ja
wykonywać do 2020 r.
Kierownik

Wydz.

BAGiGG

p.

Wiesław

Ratkowski

–

wyjaśnił,

że

jeśli

plan

zagospodarowania przestrzennego opracowujemy z inicjatywy Burmistrza wówczas
obejmujemy nim całą wieś, natomiast, gdy realizujemy wnioski przedsiębiorców i chcemy
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zrobić to szybko, wtedy planem obejmujemy poszczególne działki. O mieszkaniach + nie
można na razie powiedzieć nic dobrego, my chcemy wspierać TBS.
Kierownik Wydz. IN p. Ryszard Sadowski – odniósł się do dokapitalizowania ZWiK-u
dodając, że, łatwa sprawa jest tam, gdzie już mamy projekty, ponieważ opracowany jest
kosztorys inwestorski pozwalający nam przyjąć jakaś kwotę, gorzej jest z obiektami, które
dopiero mamy w planie i dlatego kwoty są takie okrągłe. ZWiK ogłasza przetarg, a my po
przetargu przekazujemy środki. Może się okazać w połowie roku, że przy tych planach, które
mamy może nam zaplanowanych środków nie wystarczyć.
Sekretarz p. Leszek Żurek – stwierdził, że na tę chwilę widzi potrzebę zmiany uchwały
w sprawie budżetu obywatelskiego, w szczególności składania wniosków papierowych, ale
jeszcze będziemy o tym mówić. Drzwi wejściowe do USC nie były wymieniane, ale chcemy
je wymienić ze względu na ochronę przed utratą ciepła.
Skarbnik p. Marzenna Rzymek – wyjaśniła, iż spółka Veolia w 2018 r. nie kupiła udziałów,
jeśli teraz wyjdzie inicjatywa to będą musieli na nowo składać wniosek, zrobić nową wycenę
oraz trzeba będzie podjąć nową uchwałę.
Radny p. Adam Cieślak – zapytał, czy to ZWiK robi przetarg?
Kierownik Wydz. IN p. Ryszard Sadowski – odpowiedział, że tak - dajemy materiały
ZWIK-owi, ale dzięki temu nie musimy płacić 23% podatku.
Radny p. Adam Kufel – ma wątpliwości do procedury przetargowej przedstawionej przez
p. Sadowskiego, gdyż inwestor przestępując do przetargu musi wiedzieć, jaka kwota została
przeznaczona na dany cel.
Kierownik Wydz. IN p. Ryszard Sadowski – wyjaśnił, że jakieś założenia trzeba zrobić, ale
przetarg pokazuje, jakie faktycznie koszty trzeba ponieść.
Radny p. Leszek Piotrowski – dodał, że chciałby zobaczyć listę wniosków przyjętych.
Zastanawia wzrost podatku dochodowego skoro udziały gminy to tylko 6,7%
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Skarbnik p. Marzenna Rzymek – odpowiedziała, że zgodnie z przepisami w ciągu 60 dni
przyjęte wnioski są wywieszane w formie tabelarycznej. Podatek dochodowy od osób
prawnych był płacowy zaliczkowo w niskiej kwocie i w przyszłym roku wpłynie rozliczenie
i to będzie znacząca kwota.
Radny p. Adam Kufel – dodał, że 60 dni jest to termin na udzielenie odpowiedzi tym
podmiotom, które złożyły wnioski, a Panu Piotrowskiemu chodzi o to, żeby wiedzieć, nad
czym mamy głosować.
Przewodniczący rady p. Jerzy Wójcik ogłosił 5 min. przerwy.

Rada większością głosów (17 za 1 wstrzym.) Podjęła uchwałę Nr 34/18 w przedmiotowej
sprawie.
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik – pogratulował przyjęcia budżetu stworzonego przez
byłego Burmistrza p. Pogodę obecnie Radnego Sejmiku Województwa.
Radny Sejmiku Województwa p. Tadeusz Pogoda – dodał, że sytuacja finansowa gminy
Świecie jest bardzo dobra i jest to budżet rozwojowy. Jeśli chodzi o dochód z podatku to
niektóre firmy osiągnęły pond 1 mld zysku. Teraz przed burmistrzami sporo pracy i wysiłku,
więc życzy im sił i determinacji, żeby ten budżet w 2019 r. wykonać.
Burmistrz p. Krzysztof Kułakowski – pogratulował wszystkim, gdyż to jest budżet nas
wszystkich i dodał, że postara się, by został zrealizowany z wsparciem wszystkich tu
obecnych. Czeka na sugestie, na które jest otwarty.
Radna p. Iwona Karolewska opuściła obrady.

Ad. 5C
Skarbnik p. Marzenna Rzymek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz zgłosiła kilka poprawek.
Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
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 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Opinie Komisji do projektu uchwały:
 Polityki Gospodarczej i Finansowej – wydała opinię pozytywną.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 35/18 wraz z poprawkami w przedmiotowej
sprawie.

Ad. 5d
Koordynator GKPA p. Klaudia Subkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
dla gminy Świecie.
Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Opinie Komisji do projektu uchwały:
 Oświaty i Kultury – wydała opinię pozytywną,
 Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – wydała opinię pozytywną.
Radny p. Sebastian Glaziński – stwierdził, że zadania są dobrze dobrane, gdyż zajęcia
odbywają się w małych grupach oraz jest odpowiedni dobór specjalistów, za co podziękował.
Radny p. Bogdan Tarach – poruszył temat profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego
oraz przedstawił ulotkę przygotowaną wspólnie z Powiatem, a także zapytał, czy będziemy
dalej, w tym uczestniczyć? Ponadto zauważył błąd w dziale profilaktyki uniwersalnej, gdzie
zapisano, że program skierowany jest do mieszkańców Krakowa, a powinno być Świecia.
Koordynator GKPA p. Klaudia Subkowska – wyjaśniła, że warsztaty na ten temat odbyły się
w szkołach i w tym roku też są planowane. Ponadto podjęła rozmowy o z przedstawicielem
jednej z regionalnej gazet o udostępnienie strony, na której będziemy mogli zamieszczać
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swoje informacje oraz o umieszczenia tam linku do strony fundacji „Fascynacje” z Gdańska.
Ponadto p. Subkowska nie widzi przeciwskazań do nawiązania współpracy z Powiatem
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 36/18 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 5e
Dyrektor M-G Przychodni p. Beata Sternal-Wolańczyk przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz
przedstawiła poprawkę dotyczącą podstawy prawnej.
Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 37/18 wraz z poprawkami w przedmiotowej
sprawie.

Ad. 5f
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Świecie".
Stanowiska Klubów Radnych do projektu uchwały:
 PiS – opinia klubu jest pozytywna,
 Koalicja Obywatelska – opinia klubu jest pozytywna,
 OPS – opinia klubu jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Szamocki - zaproponował kilka zmian:
-§5 regulaminu dodać pkt 6: Monitorować stan techniczny urządzeń przesyłowych.
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- § 8 ust. 4 pkt 1 – zapytał jak wygląda na chwilę obecną posługiwanie się ogólnymi
warunkami umów w kontekście Kodeksu Cywilnego, czy te wzory umów są dostarczane w
odpowiedni sposób,
- § 8 ust. 8 – proponuje dodanie dzienników ustaw lub zapis „późn. zm.”;
- §8 ust. 4 –dodać pkt 3 – zamieścić na stronie i w siedzibie szczegółowe warunki zawierania
umów,
- § 8 ust. 3 zaproponował ujednolicenie na zapis „i/lub”,
- § 13 ust. 2: dopisać „termin zapłaty”,
- § 19 we wszystkich ustępach: dodać: „oraz w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty
sposób”.
- § 24 ust. 3 – skrót ppoż. – powinno zostać zapisane „przeciwpożarowe”.
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – dodała, że projekt regulaminu Rada przyjęła
w czerwcu i w komisjach takich uwag nie było, a regulamin został zaopiniowany przez Wody
Polskie. O ile możliwe jest poprawienie § 24, to reszta nie, ponieważ uchwała będzie
przesłana do Wojewody razem z opinia Wód Polskich.
Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Szamocki – poprosił o 5 min przerwy.
Przewodniczący rady p. Jerzy Wójcik ogłosił 5 min. przerwy.

Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – przedstawiła uzgodnione zmiany:
- § 8 ust. 3 zmienić zapis na: i/lub,
- § 8 ust. 8 dopisać „za zmianami”,
- § 13 ust. 2 dopisać „i termin”,
- § 19 ust. 1, 2 i 5 zastąpienie słowa „lub” na „oraz”,
- § 19 ust. 4 dodać „oraz mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób”.
Radny p. Adam Kufel – dodał, że ma wątpliwości co do tego ostatniego zapisu, ponieważ
w części ustępów zmieniliśmy zapis na „oraz”, a w tym ostatnim przypadku pozostaje zapis
„lub”, co jest pewną niekonsekwencją.
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – przychyliła się do tych sugestii.
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Radny p. Adam Kufel – ma wątpliwości, ponieważ raz możemy umieścić informacje
w mediach a innym razem na tablicy ogłoszeń, co może stanowić problem dla odbiorców.
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – potwierdziła poprawkę.
Radny p. Adam Kufel – zapytał o dopisany w § 13 ust. 2 termin zapłaty faktury, czy istnieje
jakiś zapis, który wyznaczałby długość tego terminu?
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – wyjaśniła, że reguluje to przepisy ustawy,
nie ma sensu powielania zapisów.
Radny p. Adam Kufel – dodał, że to rozumie, ale przeciętny odbiorca może nie znać tych
przepisów, a wszelkie zapisy regulaminów powinny być tak uregulowane, by zapobiegać
pewnej nadinterpretacji. Dobrze byłoby dodać: „zgodnie z zapisami ustawy”, żeby przeciętny
odbiorca miał świadomość, ze zostało to ustawowo określone.
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – odpowiedziała, iż nie przepisujemy
żadnych przepisów ustawowych, żeby nie narażać się Wojewodzie.
Radny p. Adam Kufel – dodał, że jest to pewna praktyka prawodawcza, ale gdyby ją
praktykować to nie powinno być w statutach kompetencji organów, gdyż jest to już w ustawie
o samorządzie gminnym. W tym przypadku mamy dwie strony z jednej strony przedsiębiorcę,
a z drugiej strony konsumenta i po to to robimy, żeby uszczuplać praw konsumenta.
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik – stwierdził, ze zostało to przedyskutowane oraz
uzgodnione podczas przerwy i nie potrzebnie jest teraz to dyskutowane.
Radny p. Adam Kufel – odpowiedział, iż nie możemy dyskutować, a przegłosować projekt,
ale nie może być tak, że każde dodatkowo wypowiedziane zdanie jest przedmiotem Pana
irytacji.
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik – stwierdził, że go to nie irytuje, ale Klub Radnych PiS
pozytywnie bez uwag zaopiniował projekt uchwały, a teraz dyskusja trwa już pół godziny.
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Jeśli macie problem z jakąś uchwałą mogło to być przygotowane wcześniej na piśmie
i przedstawione.
Radny p. Adam Kufel – więc, dlaczego otworzył Pan dyskusję nad tą uchwałą?
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – dodała, że termin zapłaty reguluje umowa,
więc konsument jest poinformowany.
Radny p. Adam Kufel – więc, po co zapis, że jest to umieszczone w fakturze?
Kierownik Wydz. ROŚiGK p. Marta Karolczak – odpowiedziała, że jest to prośba Pana
Radnego.
Rada (16 za, 1 wstrzym.) podjęła uchwałę Nr 38/18 wraz z poprawkami w
przedmiotowej sprawie.

Ad. 6
/brak wniosków/

Ad. 7
Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik – poinformował, że wpłynęło zapytanie od
p. Woźniaka, które zostało przesłane do Radnych mailowo oraz zostanie niezwłocznie
przekazane do Burmistrza..

Ad. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady p. Jerzy Wójcik odczytał
klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych i

zamknął obrady

IV Sesji Rady Miejskiej.
Protokolant:
Magdalena Jażdżewska – Wydz. Organizacyjny U. M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
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