RMG. 0002.40.2018

Rada Miejska Gminy Skoki

PROTOKÓŁ Nr XL/2018
sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki
odbytej w dniu
10 maja 2018 f. od godz. 1500 do godz, 1607

w sali konferencyjnej Gminy Skoki.

Radni Rady Miejskiej Gminy Skoki
zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad

XL sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki
-10.05.2018 r.

l. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokohi z obrad poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad oraz ewentualne jego zmiany.

5. Informacja przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 r.
7.2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2018-2036.
^3) — przyst^pienła —de—sporządzenia —miejscowego —płanu—zagospodarowania —przestrzennego
ebejmującego część irnejscewośc-ł-^otr-zanowe-w-Fejonie-uliey-Skeekiej—Zagajfiikowej, Borówiec;
Seketeej; Bą}kowe}7 Sezamkowej, Leśnycłi-Skrzatów-i-StaFe-PotrzanoweT

7.3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Potrzanowie.
7.4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych w
7.5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Kościelnej.
7.6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w
Rejowcu 13.
7.7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
7.8) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
7.9) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody

Wielkopolskiego na uchwałę nr XX/H9/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016
roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.
7.10) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody

Wielkopolskiego na uchwałę nr XX/I50/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7.11) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o
udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie.

adl.

Otwarcia obrad XL sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki dokonał przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.
Rada Miej ska Gminy Skoki, licząca 15 radnych, zaczęła obrady w składzie 15 radnych.
- lista obecności stanowi załącznik nr l; Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa
stwierdził, że Rada Miejska Gminy Skoki jest prawomocna do prowadzenia obrad,
podejmowania uchwał oraz opinii i wniosków zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2017 póz. 1875 ze zm.) \ Statutem Gminy Skoki (Dziennik Urzędowy Wojewódzka
Wielkopolskiego Nr 109 póz. 2005 z dnia 2 7. 06.2003r.}.
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Następnie przewodniczący Rady powitał osobno obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Tadeusza Kłosa, Sekretarza Gminy Blankę Gaździak, Skarbnika Gminy Aleksandrę
Kamińską, Radcę Prawną Urzędu Mirosławę Nowakowską, kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu, przedstawicieli prasy lokalnej oraz

przybyłych gości mieszkańców miasta i gminy Skoki.
ad2.

Zgodnie z rozdz. V pkt 3 § 32 ust. 3 Statutu Gminy Skoki na sekretarza obrad XL sesji Rady
Miejskiej Gminy w Skokach powołano (dot ustalenia, że każdy z radnych będzie kolejno
pełnił funkcję sekretarza) radnego Jerzego Dembińskiego (15 głosów za) przewodniczący
Rady Zbigniew Kujawa poinformował, że wybrany sekretarz obrad będzie nadzorował
prowadzenie protokołu sesji i ustalał wyniki jawnego głosowania.
ad3.

Sekretarz obrad XXXIX sesji Rady radny Piotr Babrakowski informował że protokół
XXXIX sesji Rady został sporządzony, nie wniesiono do niego żadnych uwag ł jest do
wglądu na dzisiejszej sesji Rady, a także codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy.

ad 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa przedstawił porządek
obrad sesji Rady, a następnie zapytał o uwagi i wnioski do ustalonego porządku obrad sesji
Rady.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu
7.3) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w rejonie

ulicy Skockiej, Zagąjnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych
Skrzatów i Stare Potrzanowo.

Rada wniosek przegłosowała jednogłośnie (15 głosów za) i wykreślono z porządku obrad
punkt nr 7.3).

ad 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa
informował, że uczestniczył w spotkaniach reprezentując Radę;

- 3 maja w dwóch uroczystościach : apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole
Podstawowej w Skokach oraz na turnieju Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.

Przewodniczący stałych komisji Rady składali kolejno informacje z międzysesyjnej pracy
komisji Rady:
l. Pani Jolanta Sawińska - przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,

Sportu i Rekreacji
Komisja odbyta 2 posiedzenia, w tym jedno wspólne z pozostałymi komisjami Rady,
podczas którego opiniowała materiały pod obrady dzisiejszej sesji Rady.
Na posiedzeniu, które odbyło się 16 kwietnia Komisja:
" dokonała oceny zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w kontekście wypłaty świadczeń
Rodzina 500+ oraz informacji nt. Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeprowadzono
dyskusję na temat - Seniorzy w Gminie Skoki, możliwości utworzenia placówki dziennego
pobytu dla seniorów.
2. Pani Maria Kozłowska - przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej) Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Komisja odbyła 2 posiedzenia, w tym wspólne z pozostałymi komisjami Rady nt
opiniowania materiałów pod obrady dzisiejszej sesji Rady oraz wspólne z Komisją
Finansów, na którym omówiono:
- czystość wód w jeziorach na terenie Gminy Skoki,
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- zagospodarowanie rzeki Mała Wełna i terenu wzdłuż rzeki,
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna (zapoznanie z projektem i ogólnym
kosztem).
- efekt rozwiązań komunikacyjnych w mieście po oddaniu do użytku „Zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach".
3. Pan Jerzy Dembiński - przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy
i Komunikacji.

Komisja odbyła 3 posiedzenia.
Jedno wspólne z pozostałymi komisjami Rady nt. opiniowania materiałów pod obrady

dzisiejszej sesji Rady.
Na posiedzeniu, które odbyło się 9 kwietnia 2018 r. wspólnie z Komisją Rolnictwa
omówiono:

- czystość wód w jeziorach na terenie Gminy Skoki,
- zagospodarowanie rzeki Mała Wełna i terenu wzdhiż rzeki,
zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna (zapoznanie z projektem i ogólnym
kosztem).
- efekt rozwiązań komunikacyjnych w mieście po oddaniu do użytku „Zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach".
Na posiedzeniu 26 kwietnia Komisja zapoznała się z:
- informacją Burmistrza nt. uzyskanych środków ze zbycia mienia gminnego w latach 2014-

2017.
ad.6

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa przystąpił do omówienia
sprawozdania z działalności Burmistrza.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez iwag i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

pkf 7.1)
Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska
- omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza i wskazała, że dochody budżetu
Miasta i Gminy Skoki po zaproponowanych zmianach wyniosą 49.662.984,07 zł, a wydatki
55.972.532,89 zł. Autopoprawka wprowadziła zmiany w wydatkach bieżących, które
wyniosą 44.726.940,57 zł, a majątkowe 11.245.592,32 zł. Przeniesiono z wydatków

bieżących do majątkowych kwotę 4.500,00 zł dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej na
zakup poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Gaśnicza Ratowniczej w Wągrowcu.

Po wysłuchaniu opinii stałych komisji Rady, z uwagi na brak dyskusji
Rada Miejska Gminy
podjęła (7J głosami za -jednogłośnie}
Uchwałę nr XL/311/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok
2018 r.
Podjęta Uchwala stanowi zalqczmk nr 3 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.2)
Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska
- przedstawiła zmianę uchwały dot. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Skoki na lata 2018-2036.
Omawiając wskazała, iż:
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- zmienia się treść załącznika nr l do Uchwały XXWII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Skoki na lata 2018 - 2036,
- zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały XXVVII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Skoki na lata 2018 - 2036.
Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (J 5 glosami za -jednogłośnie)
Uchwałę nr XL/312/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2018-2036
Podjęta Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokohs sesji Rady.

pkt 7.3)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Adrianna Urbaniak
- omawiając projekt uchwały wyjaśniła, że nabycie nieruchomości w Potrzanowie ma na celu

uregulowania własności gruntów pod drogami gminnymi. Działka nr 584/2 znajduje się w
pasie drogowym ul. Skockiej w Potrzanowie, a jest w posiadaniu osób prywatnych.
Lokalizację przedmiotowej nieruchomości przedstawiono w załączniku graficznym do
projektu uchwały.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (7^ glosami za -jednogłośnie)
Uchwalę nr XL/313/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Potrzanowie.

Podjęta Uchwala stanowi załqcznik nr 5 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.4)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Adrianna Urbaniak
- przedstawiła projekt uchwały informując, że nieruchomości położone w Kuszewie aktualnie
są dzierżawione i użytkowane jako grunty rolne. Umowy dzierżaw działek objętych

projektem uchwały kończą się we wrześniu 2018 r. Obecni dzierżawcy zgłaszali chęć
wykupu nieruchomości.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (15 glosami za -jednogłośnie)
Uchwałę nr XL/314/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych
położonych w Kuszewie.
Podjęta Uchwala stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.5)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnichva Adrianna Urbaniak
- wyjaśniła, że projekt dotyczy dwóch działek przy targowisku na ul. Kościelnej w Skokach,
które wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skoki. W związku z
zainteresowanie osób prywatnych przedmiotowymi działkami przygotowano projekt

uchwały. Dla działki m- 581/10 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał decyzję o ustaleniu
warunków zabudowy dla sklepu owocowo - warzywnego.
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Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła {15 głosami za -jednogłośnie)
Uchwałę nr XL/315/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w Skokach przy ulicy Kościelnej.
Podjęta Uchwala stanowi załqcznik nr 7 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.6)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Adrianna Urbaniak
- wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości zabudowanej w Rejowcu. Aktualny
najemca wystąpił o umożliwienie zakupu. Budynek stanowi jeden lokal wynajmowany przez
jednego najemcę. Najemca przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty w lokalu,
utrzymując budynek w dobrym stanie. Ze względu na stan techniczny budynku i wiek
niezbędne są nakłady finansowe na poprawę warunków mieszkaniowych.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (7 5 glosami za -jednogłośnie}
Uchwalę nr XL/316/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rejowcu 13.
Podjęta Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji Rady,

pkt 7.7)
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
- wyjaśnił, że pomoc finansowa dla Gminy Piła dotyczy podejmowanych działań wobec osób
nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Skoki w ośrodku w Pile.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (75 głosami za -jednogłośnie)
Uchwałę nr XL/317/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Podjęta Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.8)
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
- omówił projekt uchwały informując, że pomoc finansowa dla Gminy Mieścłsko dotyczy
pokrycia kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki do Zakładu
Aktywność Zawodowej w Gołaszewie.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (15 głosami za -jednogłośnie)
Uchwałę nr XL/318/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
Podjęta Uchwała stanowi zalqczmk nr 10 do protokohi sesji Rady.
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pkt 7.9)
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka
-wyjaśnił, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji

Rady Miejskiej Gminy Skoki. Skarżący zarzucił przepisom uchwały naruszenie przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez wyłączenie odbioru odpadów
zielonych z terenu nieruchomości. Jednocześnie dodał, że pełnomocnik Wojewody oparł się
jedynie na własnej interpretacji zapisu w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Skoki, nie poparł tego przepisami prawa.

Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła {14 głosami za -jednogłośnie, nieobecna podczas głosowania Aneta Matziszak)

Uchwałę nr XL/319/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwalę nr

XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Podjęta Uchwala stanowi załącznik nr 11 do protokolu sesji Rady.

pkt 7.10)
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka
- wyjaśnił, że projekt uchwały szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji

Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Z uwagi na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji
Rada Miejska Gminy
podjęła (75 głosami za -jednogłośnie}
Uchwalę nr XL/320/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielka p olskiego na uchwałę nr

XX/150/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usiug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Podjęta Uchwala stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji Rady.

pkt 7.11)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Adrianna Urbaniak
- informowała, że związku z wystąpieniem licznych podtopień oraz wysokim stanem wód
gruntowych w ostatnim czasie, utrzymanie sieci melioracyjnej wymaga zwiększonych
nakładów finansowych. Wpływy ze składek regulowanych przez rolników na rzecz spółek
wodnych nie pokrywają nakładów finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.
Prawo wodne umożliwia spółkom wodnym korzystanie z pomocy finansowej z budżetu
gminy. Projekt uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w

sprawie udzielenia dotacji ł sposobu jej rozliczenia z budżetu Miasta i Gminy Skoki. Dotacja
ma zostać przeznaczona na modernizację, przebudowę, konserwację oraz budowę nowych
urządzeń melioracyjnych. Projekt uchwały został przedstawiony Ministerstwu Rolnictwa i
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Rozwoju Wsi oraz Urzędowi Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Organy te nie wniosły
uwag do przedłożonego projektu. Dotacja udzielana będzie na wniosek. Uchwała
obowiązywać ma do 30 czerwca 2021 r.

Z uwagł na brak dyskusji, po wysłuchaniu opinii komisji.
Rada Miejska Gminy
podjęła (-15 glosami za -jednogłośnie}
Uchwałę nr XL/321/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
Podjęta Uchwała sfcmowi załącznik nr 13 do protokołu sesji Rady.
ad8.

Interpelacje i zapytania radnych;
- nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
ad9.
W wolnych glosach i wnioskach:
- nie zgłoszono.

ad.10

Ze względu na wyczerpanie dziennego porządku obrad sesji i dyskusji przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa obrady XL sesji Rady Miejskiej Gminy w Skokach
zamknął dnia 10 maja 2018 o godz. 1607.

Przewodniczący Rady
Miejskiej tarniny w Skokach
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