Protokół nr XXV/16
z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 27 października 2016 r. o godz. 16:00 w sali
sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław
Kasperski, który powitał radnych Rady Miejskiej Śmigla, Burmistrza Śmigla, pracowników
Urzędu, kierownika posterunku Policji w Śmiglu, kierowników i dyrektorów jednostek
podległych Gminie, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli, radcę prawnego,
stypendystów z Gminy Śmigiel, przedstawiciela Stowarzyszenia Oświatowego im.
Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie Pana Leszka Majchrzaka, mieszkańców Gminy oraz
przedstawicieli mediów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co pozwala na
podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych, zaproszonych gości i
sołtysów z XXV sesji Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad.2.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad w stosownym terminie został
radnym przekazany.
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
1)

2)
3)
4)

5)

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku sesji.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady.
Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej Śmigla:
 Rewizyjnej,
 Finansowo – Gospodarczej,
 Spraw Społecznych,
 Planowania i Rozwoju,
 Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.
Wręczenie aktów nadania stypendium na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów Gminy
Śmigiel przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego.
Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/15 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej
w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko”.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na 2016 rok,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 20162025,
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz
z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska,
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu,
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6) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kościańskiego na podstawie
umowy darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Śmiglu,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w
Brońsku, Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym Białczu,
Olszewie, Robaczynie i Sierpowie,
8) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
9) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
10) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego na rok 2017”,
11) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
12) w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
projektu pt. „Tęcza” nr 18/RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-001/15 ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.
Odpowiedzi na zapytania.
14.
Wolne głosy i wnioski.
15.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady przekazał, że dnia 24 października 2016 roku zostało
skierowane pismo do Biura Rady z prośba o wycofanie z porządku obrad uchwał:
1. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego na rok 2017”,
2. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący przypomniał, że aby zmienić porządek obrad potrzebna jest
bezwzględna ilość głosów ustawowego składu rady, co w przypadku tej rady wynosi 8.
Więcej pytań do pisma nie było, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wycofanie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności
pożytku publicznego na rok 2017” .
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” wprowadzeniem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została wycofana.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wycofanie uchwały w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” wprowadzeniem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została wycofana.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w tej sytuacji uchwała zapisana w pkt.11. ppkt 12
staje się uchwałą ppkt. 10. Następnie Przewodniczący przystąpił do przegłosowania
zmienionego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” przyjęciem porządku obrad - 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Zmieniony porządek sesji został przyjęty.
Ad.3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej
Śmigla. Poinformował, że protokół wiernie odzwierciedla przebieg obrad. Poinformował
także, że protokół jest do wglądu w Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag
nie wniesiono.
Wobec powyższego Przewodniczący przeprowadził głosowanie:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski przedstawił informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań do przedstawionej informacji nie było.
Przewodniczący przekazał, że do Biura Rady zostały skierowane następujące pisma:
 mieszkańców Starego Bojanowa jako sprzeciw w sprawie budowy siłowni
wiatrowych,
 pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które było omawiane na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska,
 pisma z RIO
Z wszystkimi pismami można zapoznać się w Biurze Rady.
Pytań nie było.
Ad.5.
Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla
przedstawiła Burmistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak i stanowi ono załącznik nr 3 do
protokołu. Pytań nie było.
Ad.6.
Informacja Burmistrza Śmigla z działalności w okresie między sesjami przedstawiła
także Burmistrz Śmigla - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Krzysztof Łączny zapytał o pkt. 20.
Burmistrz Śmigla odpowiedziała, że posiedzenie Związku poświęcone było
planowanej podwyżce cen za wywóz odpadów. Planuje się podwyżkę cen za śmieci
zmieszane do 22,00 zł, a za segregowane do 11,50 zł. Burmistrz Śmigla zaznaczyła, że
osobiście była przeciwna podwyżce cen jednak uzasadnienie było że wzrosła cena za odbiór
odpadów.
Radny Sławomir Grzelczyk zapytał o wydane zarządzenie dotyczące działki w
Wydorowie.
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Burmistrz Śmigla odpowiedziała, że umowa dzierżawy zostanie teraz podpisana z
następcą prawnym na okres 2 lat.
Radny Rafał Klem zapytał jeszcze o podwyżkę cen za odbiór odpadów.
Burmistrz Śmigla odpowiedział jak wcześniej, że podwyżka cen podyktowana jest
głównie wzrostem ceny za odbiór odpadów przez MZO. Jednak zaznaczyła, że środków
finansowych Zakład ma sporo więc jest pytanie dlaczego podwyżka cen. KZGRL nie zarabia
na odpadach i wychodzi na zero.
Radny Alfred Splisteser zapytał czy była brana pod uwagę zmiana częstotliwości
odbioru odpadów. Zauważył, że zmniejszyłyby się koszt przy odbiorze 2 razy w miesiącu , a
nie jak dotychczas co tydzień.
Burmistrz Śmigla odpowiedziała, że była też o tym mowa, jednak niektórzy mają
mniej śmieci inni więcej. Gmina Śmigiel i Krzywiń są specyficzne bo rozłożone na szerokim
obszarze. Proponowana była kwota 12 zł za odpady segregowane; udało się obniżyć ją o 0,50
zł.
Przewodniczący Rady zauważył, że problem jest z częstotliwością i wzrostem ceny
odbioru odpadów w Trzebani. Zauważył, że Gmina Śmigiel jest udziałowcem MZO i przez
wiele lat wpłacaliśmy do zakładu. Stwierdził, że częstotliwość nie ma aż tak dużego
znaczenia jak wzrost cen odbioru odpadów w Trzebani. Do KZGRL należy 19 gmin, zapytał
więc czy te gminy są udziałowcami MZO, a jeżeli nie to czy uzupełnią udziały?
Radny Adamczewski Wojciech zauważył, że należałoby wystąpić ze związki i tak jak
Gmina Włoszakowice samemu zając się odpadami.
Burmistrz Śmigla wyjaśniła, że analizowała już taką możliwość jednak nie jest łatwo
zająć się wywozem odpadów. Dodała, że Gmina Włoszakowice prawdopodobnie dopłaca do
wywozy odpadów.
Radny Grzelczyk Sławomir zauważył, że 21 października było posiedzenie komisji
planowania i nie było na nim Pani Burmistrz, zapytał więc dlaczego w złożonej informacji nie
jest wyszczególnione gdzie w tym czasie przebywała?
Burmistrz Śmigla wyjaśniła, że w informacji przedstawia tylko najważniejsze
spotkania.
Więcej pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad.7.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z
prac komisji za III kwartał.
Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej Śmigla:
– Rewizyjnej – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Anna Jaworska.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Pytań nie było.
– Finansowo Gospodarczej – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Adamczak – Puk
Arleta. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pytań nie było.
– Spraw Społecznych – przedstawił Przewodniczący Komisji Lech Żak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pytań nie było.
– Planowania i Rozwoju – przedstawił Przewodniczący Komisji Sławomir
Grzelczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pytań nie było.
– Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska – przedstawił Przewodniczący Komisji
Alfred Splisteser. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Pytań nie było.
Ad. 8.
O wręczenie aktów nadania stypendium na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów Gminy
Śmigiel przyznanych przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
Przewodniczący Rady poprosił Pana Leszka Majchrzaka – Członka Zarządu Stowarzyszenia,
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który przedstawił krótką historię stowarzyszenia oraz organizacje z którymi współpracuje
stowarzyszenie. Podstawowa rolą stowarzyszenia jest wspierać uczniów zdolnych, których
sytuacja materialna nie jest zbyt dobra. Ponadto stypendyści wciągani są we wspólne
integrowanie i nakierowywanie ich na rozwój środowisk lokalnych w których żyją i szkoły w
których się uczą. Wyjaśnił, że co roku stowarzyszenie organizuje rajd rowerowy i obozy dla
młodzieży.
Następnie przedstawił tegorocznych stypendystów. Uroczystego wręczenia aktów
przyznania stypendium oraz nagród dokonał Leszek Majchrzak, a gratulacje stypendystom w
imieniu samorządu złożyli Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak oraz Przewodniczący
Rady Wiesław Kasperski. Akty nadania stypendium otrzymali:
1) Mariola Stróżyńska
2) Wiktoria Piotrowska
3) Weronika Piotrowska
4) Alicja Muller
5) Kamila Golec
6) Katarzyna Nowak
Natomiast nagrody za wysokie wyniki w nauce otrzymały:
1) Daria Nyczka
2) Daria Kupka
3) Paulina Frąckowiak
Po wręczeniu aktów nadania zrobiono wspólne zdjęcie ze stypendystami.
Ad.9.
Interpelacje i zapytania radnych .
Radny Wojciech Adamczewski zapytał kierownika ZGKiM:
1. W jakiej sytuacji jest obecnie zakład i jak przebiegają prace dotyczące
przekształcenia zakładu?
2. Jakie działania podjął kierownik by zapewnić prace w okresie zimowym?
Ad.10.
Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli– nie było.
Przewodniczący Rady o godz. 16:40 ogłosił 15 minut przerwy. Obrady wznowiono o
godz. 17:55 w niezmienionym składzie.
Ad.11.
Podjęcie uchwał.
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/15 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29
grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko”.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Śmigla – Piotr Szmytkowski. Wyjaśnił, że na sesji w
dniu 29 grudnia 2015 roku Rada podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z
NFOŚiGW. W wyniku rozstrzygniętych przetargów kwota przedsięwzięcia w tym także
pożyczki zmieniła się – uległa zmniejszeniu w roku 2016 do kwoty 2.429.388,89 zł, a w 2017
do kwoty 127.862,57 zł.

5

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji Finansowo - Gospodarczej i poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansowo - Gospodarczej o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/177/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/15 Rady Miejskiej Śmigla z
dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko”.
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2016.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Śmigla – Piotr Szmytkowski. Wyjaśnił, że zmiany
w planie dochodów dotyczą :
a) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zwiększa się
dochody o kwotę 840 zł z tytułu sprzedaży złomu
b) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 15.000 zł – z tytułu uzyskania
dodatkowych dochodów przez OPS
Zmiany w planie wydatków dotyczą:
a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmiana nazwy zadania oraz zmniejszenie
wydatków majątkowych o kwotę 36.000 zł na zadaniu „Przebudowa chodnika na ulicy
Przysieckiej w Bruszczewie” – zmiana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i
podpisaniu umowy
b) rozdział 75815 – Rezerwy ogólne – zwiększenie rezerwy o kwotę 51.840 zł
c) dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza –
przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek
d) rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesienia pomiędzy
paragrafami – zakupy placów zabaw będą zakupione z wydatków bieżących.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji Finansowo - Gospodarczej i poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansowo - Gospodarczej o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta.
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Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/178/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok
2016.
3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel
na lata 2016 – 2025,
Projekt uchwały omówił także Skarbnik Śmigla. Wyjaśnił, że zgodnie ze zmianami w
budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śmigiel na lata 2016-2025:
Zwiększenie dochodów w 2016 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2016 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zmniejszenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach

1 230 056,37 zł
1 229 216,37 zł
840,00 zł
1 230 056,37 zł
1 276 756,37 zł
-46 700,00 zł
-10 830 413,00 zł

O godz. 17:05 sale obrad opuścił radny Michał Skrzypczak. w obradach uczestniczy 14
radnych.
Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. Zakup samochodu dla OSP z
dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020. Zmieniono nazwę
przedsięwzięcia na Zakup samochodu dla OSP Stare Bojanowo z dofinansowaniem ze
środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, iż
przedsięwzięcie nie będzie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach WRPO 20142020, zmieniono także kategorię przedsięwzięcia.
Dokonano także zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną). Zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w
roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.
Na realizację tej inwestycji wieloletniej przewiduje się otrzymanie dofinansowania w ramach
Działania 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej" WRPO na lata 2014-2020. W związku z tym w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016-2025 w roku 2017 zaplanowano dochody
majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości
4.260.526,44 zł. W przypadku zmiany decyzji o dofinansowaniu bądź zmiany kwoty
dofinansowania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2016-2025 zostanie
stosownie zaktualizowana.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji Finansowo - Gospodarczej i poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansowo - Gospodarczej o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 14 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 14 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/179/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel
na lata 2016 – 2025.
O godz. 17:15 radny Michał Skrzypczak powrócił na sale obrad. W obradach uczestniczy 15
radnych.
4) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin
wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska,
Projekt uchwały przedstawił Pan Adam Kubiak – pracownik Urzędu. Wyjaśnił, że
dnia 21 lipca 2016 roku spółka CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu złożyła
wniosek o zmianę tego planu. Zgodnie z przepisami wykonano analizę zasadności
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi
Przysieka Polska. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został
uchwalony dnia 29 marca 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Śmigla nr XIX/162/12 w
sprawie terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie
wsi Przysieka Polska, w którym zostały wyznaczone obszary i tereny górnicze z infrastrukturą
techniczną. Firma CREATON Polska wystąpiła z wnioskiem o podjęciu inicjatywy mającej
na celu zmianę mpzp dla w/w terenów w następującym zakresie:
- tereny przeznaczone na realizację celów publicznych / drogi publiczne: niewyznaczenie
terenów przeznaczonych na cele publiczne w granicach terenów nadających się do
eksploatacji złóż iłów trzeciorzędowych w tym w szczególności o rezygnację
z wyznaczania dróg publicznych.
- drogi dojazdowe (wewnętrzne): dopuszczenie wyznaczania dróg dojazdowych na terenie
obszarów i terenów górniczych.
W ocenie wnioskującej spółki, zmiana przeznaczenia terenów na tereny dróg wewnętrznych
nie pogorszy rozwiązań komunikacyjnych dla przedmiotowego terenu i nieruchomości
sąsiednich.
Przewodniczący Rady poinformował, że omawiany projekt uchwały omawiany był na
posiedzeniu komisji planowania i rozwoju i poprosił przewodniczącego komisji o
przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Sławomir Grzelczyk przekazał, że projekt uchwały otrzymał
pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianym projektem
uchwały.
Radny Włodzimierz Drótkowski zapytał czy tereny te zostaną sprzedane czy
przekazane?
Pan Adam Kubiak wyjaśnił, że zostaną sprzedane w drodze przetargu.
Więcej pytań nie było wobec tego Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
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- „za” podjęciem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XXV/180/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia
kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska.
5) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do
spółki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu,
Projekt uchwały przedstawił Pan Rafał Szumacher – pracownik Urzędu, który wyjaśnił,
że Gmina Śmigiel jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Starym
Bojanowie, o numerze działki ewidencyjnej 115/13, o powierzchni 0.0458 ha. Na w/w
nieruchomości zlokalizowana jest jedna studnia wody surowej. Nieruchomość ta w chwili
obecnej nie jest użytkowana, a studnia jest nieczynna. Działka o nr geod. 115/13
bezpośrednio przylega do działki o nr geod. 115/3, na której zlokalizowana jest Stacja
Uzdatniania Wody (hydrofornia) oraz ujęcie wody surowej. Po przekazaniu działki nr geod.
115/13, położonej w Starym Bojanowie zostanie ona przeznaczona na potrzeby Stacji
Uzdatniania Wody (hydroforni). Po uruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody, woda ujmowana
ze studni zlokalizowanej na działce o nr geod. 115/13 w Starym Bojanowie poddawana
będzie uzdatnianiu. Zauważył, że Gmina Śmigiel jest jedynym udziałowcem spółki Zakład
Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się
na terenie działania Spółki, a zatem zasadne jest jej docelowe przekazanie na rzecz Spółki, w
celu wykonywania swojej podstawowej działalności.
Przewodniczący Rady poinformował, że omawiany projekt uchwały omawiany był na
posiedzeniu dwóch komisji: planowania i rozwoju i finansowo – gospodarczej. Następnie
poprosił przewodniczącego komisji planowania i rozwoju o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Sławomir Grzelczyk przekazał, że projekt uchwały otrzymał
pozytywną opinię, dodał także, że komisja zwróciła uwagę na przyległą działkę i
zasugerowała jej sprzedaż lub dzierżawę.
Przewodniczący poprosił także przewodniczącą komisji finansowo – gospodarczej o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianym projektem
uchwały.
Pytań nie było wobec tego Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” podjęciem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Rada Miejska w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XXV/181/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.,
z siedzibą w Śmiglu.
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6) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kościańskiego na podstawie
umowy darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Śmiglu,
Projekt uchwały przedstawił także Pan Rafał Szumacher – pracownik Urzędu, który
wyjaśnił, że na mocy uchwały Rady Miejskiej Śmigiel z 2008 roku w sprawie zaliczenia ulic
do kategorii dróg gminnych, ulice wymienione w w/w uchwale otrzymały status dróg
gminnych. Natomiast nie zmieniono prawa własności gruntu. Nabycie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości wskazanych w przedmiotowej uchwale od Powiatu
Kościańskiego pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych przedmiotowych ulic. Tym
samym zakończony zostanie proces przekształcenia w/w ulic z kategorii powiatowej na
gminną.
Przewodniczący Rady poinformował, że omawiany projekt uchwały omawiany był
także na posiedzeniu dwóch komisji: planowania i rozwoju i finansowo – gospodarczej.
Następnie poprosił przewodniczącego komisji planowania i rozwoju o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Sławomir Grzelczyk przekazał, że projekt uchwały omawiany
był na posiedzeniu komisji jednak pojawiły się pewne wątpliwości i wszyscy członkowie
komisji wstrzymali się od głosu.
Przewodniczący poprosił także przewodniczącą komisji finansowo – gospodarczej o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianym projektem
uchwały. Wyjaśnił, że pojawiły się wątpliwości i był czas na ich wyjaśnienie i na komisji
finansowo – gospodarczej udzielono wyjaśnień. Następnie poprosił Pana Szumachera o
zabranie głosu.
Pan Szumacher przekazał, że wątpliwość komisji budziło ubezpieczenie dróg oraz czy
w mieście są jeszcze inne takie drogi. Wszystko wyjaśniono i drogi, które są w ewidencji
środków trwałych są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej (OC). Poza „paskami”,
które są wymienione w uchwale nie ma innych takich działeczek w mieście.
Zastępca Burmistrza Śmigla – Marcin Jurga, dodał, że problem pojawił się ponieważ
zgłosił się mieszkaniec, który obawiał się że może mieć utrudniony dojazd do posesji. Cała
sprawa zaczęła się za poprzedników więc by unormować tą kwestię została przygotowana ta
uchwała.
Przewodniczący Rady zgodził się z opinią Zastępcy Burmistrza, że należy te sprawy
uporządkować.
Więcej pytań nie było wobec tego Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” podjęciem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Rada Miejska w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XXIV/182/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Morownicy.
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w
Brońsku, Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym Białczu,
Olszewie, Robaczynie i Sierpowie,
Projekt uchwały przedstawił także Pan Rafał Szumacher – pracownik Urzędu, i
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wyjaśnił, że w 2009 roku Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie w drodze
przetargu działek położonych w Brońsku, Gniewowie, Machcinie, Nietążkowie, Nowej Wsi,
Nowym Białczu, Olszewie, Parsku, Robaczynie, Sierpowie, Spławiu, Starej Przysiece
Pierwszej, Wonieściu, Zygmuntowie, Żegrówku i Żydowie. Uchwała ta została zmieniona w
2010 roku z uwagi na nieprawidłowości w wypisie z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego
w Kościanie dotyczące podania numeru księgi wieczystej dla działki nr geod. 38 w
Zygmuntowie. Większa cześć działek rolnych, na które Rada Miejska Śmigla w wyżej
wymienionej uchwale wyraziła zgodę na sprzedaż, została zbyta przez Gminę Śmigiel. Dodał,
że w przedmiotowej uchwale uwzględniono nieruchomości gruntowe, które nie zostały dotąd
sprzedane. Ponadto w związku z nieprawidłowością w wypisie z rejestru gruntów Starostwa
Powiatowego w Kościanie, dotyczącym podania numeru księgi wieczystej dla działki nr geod.
155 w Sierpowie, która została ujawniona na etapie opracowywania operatu szacunkowego,
po zbadaniu księgi wieczystej, wyjaśnieniu i określeniu prawidłowego nr księgi wieczystej
dla omawianej działki oraz dokonanym podziałem geodezyjnym działki nr geod. 70 w
Sierpowie, związanym z inwestycją celu publicznego - o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o
znaczeniu Państwowym, wprowadzono prawidłowy nr księgi wieczystej oraz nr działki.
Przedmiotowe działki położone w w/w miejscowościach stanowią wg informacji z rejestru
gruntów nieruchomości rolne, lasy, nieużytki oraz tereny różne. Oprócz działek o nr geod.
124 i 140 położonych w Olszewie, nie ma dla pozostałych obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel oraz wydanych decyzji o
warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego.
Przewodniczący Rady poinformował, że omawiany projekt uchwały omawiany był
także na posiedzeniu dwóch komisji: planowania i rozwoju i finansowo – gospodarczej.
Następnie poprosił przewodniczącego komisji planowania i rozwoju o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Sławomir Grzelczyk przekazał, że projekt uchwały omawiany
był na posiedzeniu komisji jednak pojawiły się pewne wątpliwości i wszyscy członkowie
komisji wstrzymali się od głosu.
Przewodniczący poprosił także przewodniczącą komisji finansowo – gospodarczej o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej Arleta Adamczak - Puk
przekazała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianym projektem
uchwały.
Pytań nie było wobec tego Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” podjęciem uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Rada Miejska w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XXV/183/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
działek położonych w Brońsku, Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym
Białczu, Olszewie, Robaczynie i Sierpowie.
8) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
Projekt uchwały przedstawił Pan Kamil Dworczak – pracownik urzędu i wyjaśnił, że
o ustanowienie drzewa z gatunku Platan klonolistny rosnący na działce o nr geod. 82/15,
położonej w miejscowości Bronikowo jako pomnik przyrody wystąpił Zespół Szkół w
Bronikowie. Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Poznaniu. Przedmiotowe drzewo jest cennym elementem przyrody i odznacza
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się znaczącymi walorami estetycznymi. Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym,
charakteryzuje się okazałym wzrostem, ciekawą sylwetką, i nadaje mu się nazwę „PLATAN
JADWIGA”. Objęcie drzewa ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad jego
utrzymaniem i pielęgnacją oraz pozwoli wyeksponować najbardziej wartościowe twory
przyrody ożywionej w Gminie Śmigiel.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska i
poprosił
Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska Alfred
Splisteser przekazał, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt omawianej uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/184/16 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
Przewodniczący wyjaśnił, że projekt tej uchwały jest taki sam jak poprzedniej dotyczy
tylko innego drzewa, nadaje mu się nazwę „PLATAN ZBIGNIEW”. Poinformował, że
projekt ww. uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony
Środowiska i poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska Alfred
Splisteser przekazał, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Alfred Splisteser zapytał co było powodem takiego wyboru imion dla
pomników.
Odpowiedzi udzieliła nauczycielka Zespołu Szkół w Bronikowie oraz dyrektor
Zespołu – Pan Piotr Filipowicz. Imiona wybrała młodzież szkolna. Następnie podziękowali za
przygotowanie uchwał.
Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt omawianej uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/185/16 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

12

10) w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Śmiglu projektu pt. „Tęcza” nr 18/RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-001/15 ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki
organizacyjne.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu –
Barbara Kuderska. Wyjaśniła, że w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - Ośrodek
Pomocy Społecznej w Śmiglu przystąpił do projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kościanie.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie gminy Śmigiel.
Projekt zakłada wsparcie, którego głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu osób
niepełnosprawnych i starszych, które często wynika z poczucia osamotnienia, braku dostępu
do specjalistów, dóbr kultury i możliwości aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.
Działania podejmowane w projekcie będą się koncentrowały wokół wzmacniania poczucia
własnej wartości, zwiększania umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, podnoszenia
wiedzy o współczesnych technologiach. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych cel
projektu sprowadza się do zwiększenia ich aktywności w życiu społecznym, zapobiegania ich
odizolowaniu, a także wspierania ich rodzin, które na co dzień są przeciążone licznymi
obowiązkami związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.
Idea projektu wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Gminy Śmigiel do roku 2025 w
której określono cele strategiczne polityki społecznej. Jednym z nich jest aktywizacja grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt w miarę potrzeb i zainteresowania będzie realizowany również w latach następnych.
Budżet na lata następne będzie określany na każdy rok.
Proponowana uchwała umożliwi zawarcie umowy w sprawie realizacji projektu na
lata 2016 – 2018.
Następnie w imieniu Burmistrz Śmigla zgłosiła autopoprawkę:
- w §1 zmienia się formę zapisu, treść pozostaje bez zmian,
- w § 2 wykreśla się upoważnienie dla kierownika,
- w uzasadnieniu uszczegóławia się kwotę jaka dotyczy projekt w taki sam sposób jak
w postanowieniach uchwały,
- w uzasadnieniu wykreśla się zapis dotyczący upoważnienia kierownika.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i
poprosił Przewodniczącego Komisji o
przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Żak przekazał, że projekt uchwały
otrzymał pozytywną opinię wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Lech Żak zapytał, gdzie miałby się znajdować Klub Dziennego Pobytu?
Pani Kierownik wyjaśniła, że Klub będzie się mieścił w budynku CK, w miejscu gdzie
działa świetlica.
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Burmistrz Śmigla dodała, że chciałaby by powstał w Gminie Dom Dziennego Pobytu.
Wiele młodych osób, które pracują ma problem z opieka nad starszą osobą, która potrzebuje
opieki.
Przewodniczący Rady zauważył, że uchwała ta jest dobrym ku temu początkiem,
zważywszy na niewielki wkład własny Gminy.
Więcej pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt omawianej uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XXV/186/16 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Śmiglu projektu pt. „Tęcza” nr 18/RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-001/15 ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Ad. 12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Kierownik ZGKiM odpowiedział na pytania radnego Wojciecha Adamczewskiego.
Wyjaśnił, że po podjętej uchwale spotkał się z kadrą i omówił jakie zadnia czekają Zakład
przed zmianą. Dotyczyło to wyceny majątku jaki posiada Zakład łącznie z działkami oraz
przygotowanie dokumentacji do przekazania środków trwałych do Urzędu. Na dzień
dzisiejszy jest zlecona wycena działek i po wycenie można Zakład przekształcać. Zakładano,
że do końca 2016 roku nastąpi przekształcenie i wszystko wskazuje że uda się to zrobić. Jsśli
chodzi o zadania na okres zimowy to od stycznia Zakład nie będzie już zakładem
budżetowym; będzie działał na zasadzie umów in-hous. Propozycję kierunku tych działań
przekazano do Burmistrza Śmigla do akceptacji.
radny Adamczewski zapytał dodatkowo czy zamówienia in-house dopełnią budżet w
ramach wspomnianych wcześniej 10% wartości prac, które będzie można wykonać?
Kierownik odpowiedział, że będzie można wykonywać prace u osób prywatnych i
pewnie gdyby już Zakład nie był budżetowy to by teraz robił, ponieważ jest duże
zapotrzebowanie na remonty. Wyraził jednocześnie nadzieję na to iż w przyszłym roku, kiedy
zakład będzie spółką, będzie się martwił by nie przekroczyć tych 10 %.
Przewodniczący Rady zapytał co będzie z odśnieżaniem?
Burmistrz Śmigla odpowiedziała, że przetarg był ogłoszony i jest dwóch
wykonawców, nie było ofert na Śmigiel.
Radny Alfred Splisteser zapytał jak wygląda sytuacja schroniska dla zwierząt w
Henrykowie?
Burmistrz Śmigla wyjaśniła, że zostajemy w Henrykowie, ale będą podejmowane
kolejne rozmowy by znaleźć dogodniejsze warunki.
Ad.13.
Odpowiedzi na zapytania sołtysów i przewodniczących osiedli – nie było.
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Ad.14.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady przekazał, że kolejna sesja planowana jest na dzień 24
listopada.
Radny Włodzimierz Drótkowski podziękował Burmistrz Śmigla i Księdzu
Dziekanowi za postawienie na cmentarzu pomnika upamiętniającego wydarzenia w 1945 r.
Następnie głos zabrała Pani Violetta Gładysiak – Prezes Spółki Wodociągowo –
Kanalizacyjnej w Śmiglu. Przekazała, że ukazał się artykuł w „Faktach Kościańskich”, z
którego pracownicy jaki i pani prezes odnieśli wrażenie, „że Zakład za dużo robi”. Na
ostatniej sesji (w której prezes Zakładu zaznaczyła, że nie uczestniczyła) radny Grzelczyk
Sławomir sugerował takie właśnie stwierdzenie. Wyjaśniła, że trudno jest jej się odnieść do
tego , ponieważ być może autor artykułu przeinaczył te słowa. Następnie zaznaczyła, że
„razem robimy wszystko dla jednej gminy i to nie ważne czy to robi zakład budżetowy czy
spółka czy Centrum Kultury”.
Radny Grzelczyk Sławomir przekazał, że nie zna treści artykułu – pozostali radni
także, jednak jest nagranie z przebiegu obrad i można je odsłuchać, a poza tym tłumaczyć
powinien się ten kto to napisał. Wyjaśnił, że na ostatniej sesji miał jedynie uwagi do tego, że
były przez zakład wykonane prace, które nie były ujęte w wieloletnim planie, który jest
załącznikiem do wniosku taryfowego, i tak naprawdę chodziło o to by ten plan uaktualnić, a
to nie tak, że zakład za dużo robi. Jeżeli padły słowa, że zakład coś robi to jedynie w
kontekście, by było to robione zgodnie z planem, bo gdy to się sprawdzi to można odnieść
wrażenie, że zakład robi co chce i gdzie chce. Natomiast nikt nie mówił nigdy o
pracownikach. Zaproponował aby wspólnie planować prace bo każdy z radnych swój teren
zna najlepiej.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że można zajrzeć do protokołu z ostatniej sesji; od
momentu przegłosowania jest on jawny.
Pani Prezes dodała, że zakład jako spółkę obowiązuje także ustawa o zamówieniach
publicznych i nie jest tak, że jak to mówił radny Lech Żak zakład coś robi a nikt nie może
tego sprawdzić. Wyjaśniła, że jeżeli istnieje konieczność i potrzeba to komisja rewizyjna
może zapoznać się z dokumentami w zakładzie.
Radny Lech Żak wyjaśnił, że chodzi tylko o to by wykonywać prace zgodnie z
planem. Dodał, że wszyscy doceniają to co się robi w Gminie jednak czasami wystarczy taka
informacje przekazać co będzie robione. Przekazał, także, że nikt nikomu niczego nie
zarzucał tylko wystarczy sobie wyjaśnił niektóre kwestie.
Pani Prezes przekazał, że jeżeli jest konieczna kontrola w zakładzie to zaprasza jednak
po takim artykule odnieśli wszyscy z pracowników wrażenie, że za dużo robią.
Przewodniczący rady zaproponował więc aby przygotować nowy plan wraz z uchwałą
i zakończyć ten temat.
Burmistrz Śmigla dodała, że należy zastanowić się co to jest plan? Nie można w
jakikolwiek sposób narzucać spółce co ma robić. Chodzi zapewne o kanalizację Chełkowa,
które nie było ujęte w planie, jednak jak przekazała ostatnio radna Jaworska w planie jest
zapis „ inne inwestycje” i to jest to. Spółka podobnie jak Urząd nie może robić co chce, ale
jest to temat na posiedzenie komisji wspólnej.
Przewodniczący Rady przekazał, że plan i sprawozdanie finansowe są załącznikiem do
wniosku taryfowego, poza tym w budżecie musimy mieć środki na dopłaty, więc zanim
przystąpimy do dyskusji na temat taryf i dalszych działań powinniśmy przyjąć plan.
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Radny Lech Żak korzystając z obecności pani prezes zapytał o inwestycje przepustu w
Czaczy, ponieważ są problemy z dojazdem do pól. Zauważył, że miał to robić zakład a robi
podwykonawca.
Pani prezes wyjaśniła, że inwestycja miała być zakończona do końca czerwca jednak
w czerwcu zaczęły się deszcze. Dodała, że korzystanie z podwykonawcy jest powszechnie
stosowane i nie jest niczym złym. W rozmowie z rolnikami posiadającymi tam łąki
ustaliliśmy, że musimy skorzystać z przejazdu po tych terenach. Jak się okazało już podczas
prac projekt nie przewidziano, że na dnie jest beton, którego nie można było tak łatwo usunąć.
Obecnie trwają rozmowy z rolnikami, że od 2 listopada wchodzimy ponownie do prac i
potraw to ok. 7-10 dni.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Ad.15.
Przewodniczący Rady poinformował, że wyczerpano porządek sesji, a następnie
podziękował zebranym i zamknął XXV sesję Rady Miejskiej Śmigla o godz. 18:25.

Protokołowała:

Przewodniczył:
Wiesław Kasperski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla

Justyna Rzepecka
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