PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 11 lipca 2013 roku w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy w Działoszycach.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
3. Pani Krystyna Konderak– Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy

Do pkt. 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00

Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt
Saracki . Stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych i Rada jest uprawniona do
podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków.

Do pkt. 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad .
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji
- 25 czerwca 2013 roku

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2013-2016.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 r. oraz
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2013 rok.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
6. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i
złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,
niezbędnych na realizacje Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i
otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
9. Zakończenie obrad sesji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek
obrad sesji, który został przyjęty jednogłośnie / „za” - 12 „przeciw”- 0 „wstrzymał
się od głosu” - 0 .

Do pkt. 3-go
Przyjęcie protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady

Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 roku
Protokół został przyjęty jednogłośnie / ''za'' – 12, ''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się
od głosu'' - 0 .

Do pkt. 4-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2013-2016 przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik Krystyna Konderak

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 12,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Na sale wszedł Pan radny Andrzej Kołpak – stan radnych - 13

Pan radny Andrzej Kołpak poinformował, że ma sprostowanie do protokołu z
sesji z dnia 25 czerwca 2013 roku i chciałby je omówić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki – poinformował Pana
Kołpaka, że już odbyło się głosowanie nad protokołem z dnia 25 czerwca 2013 roku.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Zdzisław Leks w związku z wniesioną
poprawką do protokołu przez Pana radnego Kołpaka wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad sesji

punktu :” sprawy rożne” celem wypowiedzenia się m.in.

radnego Kołpaka i zaproponował aby ten punkt znalazł się w porządku obrad sesji
jako pkt 9, a następnym punktom porządku obrad nadać kolejne numery.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt .9
W wyniku głosowania wprowadzenie punktu 9 zostało przyjęte
jednogłośnie – „za” - 13, „przeciw”- 0, „wstrzymał się od głosu”-0.

Do pkt 5-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 r. oraz
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2013 rok przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik Krystyna Konderak

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Głos zabrał Pan Burmistrz MiG Działoszyce – Zdzisław Leks - w związku z
powodzią jaka nawiedziła Gminę Działoszyce

otrzymaliśmy środki w wysokości

600. 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w dniu 7 maja br..
Zgłosiliśmy drogi, które ostatnio zostały przyjęte uchwałą Rady do zasobu dróg
gminnych do remontu. Na te drogi nie otrzymaliśmy środków. Według mojej oceny,
drogi te wymagają modernizacji i należałoby je wykonać w najbliższym czasie.
Będziemy składać wnioski i może już w przyszłym roku uda się je wyremontować.
Zgłosiliśmy kilka dróg, ale Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
wytypowało spośród nich 2 drogi tj.: droga w Sancygniowie za cmentarzem i drogę
w Dębianach od asfaltu do drogi powiatowej.
W związku z brakiem dalszej

dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 13,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt 6-go
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik Krystyna
Konderak

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Andrzej Kołpak – czy nie była już podejmowana w tej sprawie
uchwała?

Odpowiedzi udzieliła Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz MiG Działoszyce –

Pani Sekretarz poinformowała, że nie była podejmowana uchwała w takiej treści.

W związku z brakiem dalszej

dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 13,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt 7-go
Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik Krystyna Konderak

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Stanisław Woźniak- co będzie jeżeli sołtys nie wyrazi zgody na
pobieranie opłat za śmieci ?
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz MiG Działoszyce – każdy sołtys może
zrezygnować ze zbierania opłaty za śmieci bez żadnych konsekwencji dla niego,
opłaty można wnosić zarówno na konto bankowe urzędu jak i w kasie.

Pani radna Jolanta Banaszek –złożyła formalny wniosek o zwiększenie kwoty
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów z 5% do 7%.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowania wniosek Pani radnej Jolanty
Banaszek.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów / ''za'' – 12,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 1 /.
W związku z brakiem

dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 13,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt 8-go
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i
złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,
niezbędnych na realizacje Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i
otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania przedstawiła i omówiła Pani Krystyna
Ciszek – Sekretarz MiG Działoszyce. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący

Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Marek Konderak – na czym polega ten projekt?
Odpowiedzi udzieliła Pani Krystyna Ciszek – sekretarz MiG Działoszyce – środki na
te programy są przeznaczane przez państwa unijne, których kondycja finansowa jest
dobra, dla innych państw należących do Unii Europejskiej, które borykają się z
różnymi problemami, m.in. Z ochrona środowiska.

W związku z brakiem

dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 13,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt-9-go
Sprawy różne
Pan Radny Andrzej Kołpak – złożył wniosek o sprostowanie do protokołu z dnia
25 czerwca 2013 r. który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pan Burmistrz MiG Działoszyce w swojej wypowiedzi odniósł się do złożonego
wniosku przez Pana Kołpaka i poinformował, że § 45 Statutu Gminy Działoszyce
określa, co powinien zawierać protokół z obrad sesji.

Do pkt 10-go
Zakończenie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Protokołowała
Agnieszka Iwan

