Protokół nr II/14
z II sesji Rady Miejskiej w Pakości
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r.
w godz. 13.00 – 16.45
Obradom II sesji Rady Miejskiej w Pakości przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości p. Jerzy Joachimiak.
Przewodniczący obrad na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./
otworzył II sesję Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad powitał radnych, Burmistrza Pakości,
pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek samorządowych,
sołtysów oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2 – wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego i złożenie
ślubowania.
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej p. Mirosława Gozderę o wręczenie zaświadczenia o wyborze
radnego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, drodzy
goście, w wyniku wyborów z dnia 16 października 2014 r. w okręgu nr 8
radnym został p. Zygmunt Groń.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył p. Zygmuntowi
Groniowi zaświadczenie o wyborze.
Przystąpiono do złożenia aktu ślubowania. Przewodniczący obrad
poinformował, że po odczytaniu roty ślubowania radny powstaje i wypowiada
słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi
dopomóż Bóg”.
„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. Zygmunt Groń złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów;
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
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Do pkt. 3 - stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na II sesji Rady Miejskiej w
Pakości obecnych jest 15 radnych, co stanowi 100% składu rady. Quorum jest
zachowane. Rada może obradować i podejmować uchwały.
/lista obecności stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 4 - zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad II sesji
Rady Miejskiej w Pakości w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze radego i złożenie ślubowania.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie
od 2 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 r.
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość na lata 2014-2029,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata
2015-2029,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r.
- wystąpienie Burmistrza Pakości p. Wiesława Kończala,
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- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
p. Marcina Nieznalskiego i przedstawienie opinii komisji o
projekcie budżetu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy Pakość z
organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują
prowadzenie
działalności
pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
- wystąpienie Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji
Gminy p. Mariusza Jarzynowskiego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r. na terenie gminy Pakość”,
- wystąpienie Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
Obronnych i Ochrony Zdrowia p. Elżbiety Szymborskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2015 r. na terenie gminy Pakość”,
- wystąpienie Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
Obronnych i Ochrony Zdrowia p. Elżbiety Szymborskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
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- podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie w
sprawie
ustalenia
regulaminu
głosowania
w
wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Jaochimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
19. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2015 r.
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
powołania Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
powołania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
4

- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości
p. Jerzego Joachimiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
28. Zamknięcie sesji.
W związku z wnioskiem złożonym przez Soda Ciech S.A. przewodniczący
obrad zaproponował w punkcie 18 porządku obrad wprowadzenie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do
obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej
na terenie gminy Pakość. Kolejne punkty porządku obrad pozostają bez zmian.
Punkt 18 staje się punktem 19 itd.
Uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
porządek obrad II sesji.
Przewodniczący obrad poinformował, że na sali znajduje się kamera
poprosił kamerzystę o przedstawienie się, a radnych o wyrażenie opinii w
kwestii zgody na filmowanie obrad sesji.
Kamerzysta poinformował, że nazywa się Janusz Szałecki, jest mieszkańcem
gminy Pakość, filmuje społecznie, żeby większe grono obejrzało obrady Rady
Miejskiej. Płyta z nagraniem sesji zostanie nieodpłatnie udostępniona
mieszkańcom.
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Radny p. Mariusz Augustyn
Stwierdził, że z tego co się orientuje nie ma przeciwwskazań prawnych, aby
rejestrować dzisiejsze obrady. Radni działają jako osoby publiczne, w
publicznych sprawach.
Przewodniczący obrad stwierdził, że wobec powyższego Rada Miejska
wyraża zgodę na filmowanie sesji.
Do pkt. 5 - przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poinformował obecnych, że protokół z I sesji
Rady Miejskiej w Pakości był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz
przedłożony Burmistrzowi Pakości.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej
w Pakości i przystąpienie do głosowania.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
protokół I sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Do pkt. 6 – zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości
w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że radni informację o działalności
Burmistrza Pakości otrzymali w materiałach sesyjnych.
Uwag do informacji nie wniesiono.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 2 grudnia
2014r. do 22 grudnia 2014r.
/informacja o działalności Burmistrza Pakości stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 7 - interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Mariusz Lewandowski
- zgłosił interpelację w sprawie złego stanu parkingu usytuowanego przy
budynku nr 19, ul. Mogileńska w Pakości. Po deszczach tworzą się kałuże
i błoto, teren ten jest nie do przejścia.
- kolejna interpelacja dotyczyła złego stanu chodników usytuowanych
przy budynkach nr 19 i 21 na osiedlu Kujawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, przy ul. Mogileńskiej w Pakości.
- radny zaproponował rozważenie możliwości utworzenia siłowni
napowietrzych przy kompleksach boisk Orlik. Z tego typu siłowni
korzysta zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
- kolejna interpelacja dotyczyła rozważenia możliwości doposażenia
obecnie funkcjonującej siłowni przy Ośrodku Kultury i Turystyki w
Pakości. Korzystających z siłowni jest bardzo dużo i tego sprzętu po
trosze brakuje.
Radny p. Marek Szymborski
- zwrócił się z prośbą o skierowanie pisma do PKP w sprawie naprawy
przejazdu kolejowego przy ul. Lipowej w Pakości.
- zwrócił się z prośbą o naprawę lamp usytuowanych przy ul. Błonie w
Pakości, podłączonych do oświetlenia ulicznego.
- kolejna interpelacja dotyczyła naprawy nawierzchni drogi w
m. Rycerzewko w kierunku Łącka /przy posesjach p. Ginter i Pawlak/.
Radny p. Andrzej Krokos
- zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni ulic Działyńskich,
Kęsickiego i przyległych, na nowo powstałym osiedlu. Po deszczach
tworzą się kałuże i błoto, nie ma możliwości przejścia.
- radny zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania przy
ww. ulicach lamp oświetleniowych, po zmroku jest ciężko poruszać się
tymi drogami.
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Radna p. Renata Proskura
- zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zakupu opału do
budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą
jest Przedsiębiorstwo Usług Gminny Sp. z o.o. w Pakości. W jaki sposób
następuje wyłonienie dostawcy?
Radny p. Marcin Nieznalski
- zaproponował, aby na jedną z pierwszych sesji w przyszłym roku
zaprosić radnych z terenu Powiatu Inowrocławskiego, w celu ich
poznania i podzielnia się naszymi problemami.
Radny p. Jerzy Joachimiak zgłosił interpelacje na piśmie.
/interpelacje stanowią załącznik do protokołu/
Do pkt. 8 – wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Wniosków i zapytań nie wniesiono.
Do pkt. 9 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2014 r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście.
Przedstawię teraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok. W uchwale nr
XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późniejszymi
zmianami, wprowadza się następujące zmiany: przyjąć środki dotacji celowej
otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego w dziale 600 - transport publiczny na kwotę 23 370,00
zł, zmniejszyć środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 900
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207 875,00 zł, dokonać
zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie na kwotę
42 955,00 zł, zmniejszenie o kwotę 139 071,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i
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1a do niniejszej uchwały. Oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
poprzez zwiększenie na kwotę 261 722,00 zł, zmniejszenie o kwotę 608 780,00
zł oraz przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
254 272,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po
dokonanych zmianach dochody budżetu gminy na 2014 rok będą wynosiły
33 613 515,16 zł, przy czym dochody bieżące 29 659 136,16 zł, dochody
majątkowe w kwocie 3 954 379,00 zł. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok będą
wynosiły 33 456 925,16 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę
28 332 173,16 zł, wydatki majątkowe 5 124 752,00 zł. Wynik budżetu stanowi
nadwyżka w kwocie 156 590,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W związku
ze zmniejszeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w załączniku nr 3,
w którym opisujemy przychody i rozchody budżetu roku 2014 zmniejszamy
pożyczkę z kwoty 492 645,00 zł do kwoty 426 208,00 zł, czyli zmniejszamy o
kwotę 66 437,00 zł. Zmiany wymaga § 4 uchwały budżetowej, w którym
zapisane są limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tutaj
kwota właściwa 426 208,00 zł. Zmiany wymaga również § 12, w którym
upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, w tym przypadku na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 426 208,00 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.
Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2014 rok.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 10 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście.
Chciałabym przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029. Konsekwentnie w
związku ze zmianą uchwały budżetowej zostały wprowadzone zmiany w
załączniku nr 1, po stronie dochodów ogółem, dochodów bieżących jak i
wydatków ogółem i wydatków bieżących i majątkowych. Zgodnie z art. 229
ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej i w budżecie gminy Pakość muszą być zgodne, co najmniej w tym
zakresie. Zatem dochody i wydatki oraz wynik finansowy został skorygowany
do właściwych wartości. Bardzo proszę o przyjęcie proponowanego projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2014 – 2029.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 11 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na
lata 2015-2029.

10

Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia
dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym
horyzoncie finansowym gminy Pakość. W związku z zaciągniętymi
zobowiązaniami do roku 2029 prognoza ta została ustalona na lata 2015-2029.
Stanowi ona również instrument niezbędny w zarządzaniu finansami gminy,
zapewniając racjonalne planowanie zadań i planowanie długu. W uchwale, w
§ 1 zapisano: „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata
2015-2029 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2029,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”. W § 2 „Określić wykaz
przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały”. W § 3 „Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr
2 do niniejszej uchwały. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnić
Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania
zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.
Chciałabym Państwu przedstawić również uchwałę Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na
lata 2015-2029. Uchwała Nr 16/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2014 roku w
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029. Skład Orzekający Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: przewodniczący Andrzej Tatkowski, członkowie – Lidia Dudek, Włodzimierz Górzyński,
uchwalił co następuje: zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029. Burmistrz
Miasta i Gminy Pakość spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przekazał w dniu
14 listopada 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skład
Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne
wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały oraz
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załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art.
226 ustawy oraz rozporządzeniem. Po przeanalizowaniu przedstawionych w
projekcie uchwały w sprawie WPF danych, Skład Orzekający stwierdził co
następuje. Burmistrz Miasta i Gminy Pakość zaproponował sporządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2029. Dołączone do
projektu objaśnienia przyjętych wartości w sposób czytelny i przejrzysty
odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej
sytuacji finansowej Gminy Pakość. Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z
art. 226 ust. 2a ustawy objaśnienia są integralną częścią WPF i winny być
dołączone do każdej uchwały w sprawie WPF. Wykazana w projekcie
wieloletniej prognozy finansowej gminy relacja zrównoważenia wydatków
bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest zachowana w całym okresie
objętym prognozą. Podczas analizy WPF Skład Orzekający zwrócił szczególną
uwagę na prognozowane dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze
sprzedaży majątku. W projekcie WPF zaplanowano wyłącznie w 2015 roku
dochody i wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
poziomie odpowiednio: 2 057 024,00 zł i 2 502 359,00 zł. Dochody ze
sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2015-2017. W objaśnieniach
przyjętych wartości zamieszczono szczegółową informację o wysokości
prognozowanych w latach 2015-2017 dochodów ze sprzedaży mienia, poprzez
podanie tytułów mienia przeznaczonego do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży
mienia są jednym z elementów składowych do wyliczenia relacji, o której
stanowi art. 243 ustawy, tak więc dana jednostka samorządu terytorialnego jest
bezwzględnie zobowiązana do zamieszczenia w objaśnieniach przyjętych
wartości szczegółowej informacji opisowej o wielkości prognozowanych
dochodów z tego tytułu. Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w
WPF przedstawiono kwotę długu Gminy Pakość na koniec każdego roku
objętego prognozą oraz sposób sfinansowania jego spłaty. Prognozę kwoty
długu sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
klasyfikacji tytułów dłużnych. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku
wyniesie 10 056 112,00 zł. Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych
w 2015 roku w kwocie 1 138 043,00 zł pokryta zostanie przychodami z emisji
papierów wartościowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych w art. 243 wprowadziła od 2014 roku dla jednostek samorządu
terytorialnego nowy wskaźnik limitu obsługi zadłużenia. Konstrukcja normy
zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą
długu zadłużenia i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie
może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a
dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako
średnia arytmetyczna z tych lat. Z WPF Gminy Pakość wynika, że omawiana
relacja zostanie zachowana w całym okresie objętym prognozą. Skład
Orzekający zwraca uwagę, iż w 2016 roku dopuszczalny wskaźnik spłat
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zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest wyższy od wskaźnika planowanej
łącznej kwoty spłat zobowiązań zaledwie o 0,15%, co może świadczyć o
zakładanych w tym roku budżetowym trudnościach Gminy z utrzymaniem
bieżącej płynności finansowej, a tym samym problemach związanych z
zachowaniem relacji spłat zobowiązań, skutkujących niemożnością uchwalenia
budżetu. Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich
przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w latach 2015-2020. Skład
Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone
przepisami art. 226 ust. 3 ustawy. W projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla
organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a
których płynności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto, zaproponowano
wprowadzenie upoważnienia dla Burmistrza do przekazania kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy uprawnień wynikających z art. 228 ust. 2
ustawy. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie
WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. Z zapisów uchwały wynika, że
wejdzie
ona
w
życie
z
dniem
1 stycznia 2015 roku. Sposób wejścia w życie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej przedstawiony w § 6 części normatywnej uchwały jest
zgodny z obowiązującymi przepisami, o ile zostanie ona podjęta do końca 2014
roku. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji. Bardzo
proszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały na rok 2015.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość na lata 2015 – 2029.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 12 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Burmistrza Pakości p. Wiesława
Kończala.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani.
Już po raz kolejny mam wielki honor przedstawić Radzie Miejskiej w
Pakości projekt budżetu naszej gminy na rok 2015. Ten projekt był omawiany,
konsultowany w ostatniej swojej fazie na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Finansów. Wysoka Rada miała okazję również, aczkolwiek jeszcze nie w formie
sformalizowanej, dyskutować nad zapisami tegoż projektu. Czym jest budżet
jednostki samorządu terytorialnego? Taka najprostsza definicja to jest
zestawienie przewidywanych dochodów z wydatkami. Jest bardzo dobrze kiedy
te dochody z wydatkami się równoważą, ale bardzo rzadko, to wiem ze swojej
praktyki samorządowej taka sytuacja występuje. Najczęściej jest tak, że mamy
również do czynienia w budżetach samorządowych z deficytami. Nasze
zestawienie tych potencjalnych dochodów, bo to nie jest tak, że gmina
dysponuje tymi dochodami już od 1 stycznia danego roku, te dochody wiadomo,
że sukcesywnie wpływają do urzędu gminy. Na nasze zestawienie jak zwykle
miały wpływ przede wszystkim oczekiwania mieszkańców, stopień tych
oczekiwań. Te przewidywane dochody wiadomo nie równoważą się z
wydatkami. Kierowaliśmy się w pracach związanych z przygotowaniem tegoż
projektu budżetu uchwałą Rady Miejskiej z 2010 roku, która to określa
procedurę uchwalania budżetu. Pozwolę sobie przedstawić Państwu, posługując
się slajdami, takie główne zapisy tego proponowanego projektu budżetu. Po
stronie dochodów dysponujemy kwotą 29 600 980,00 zł, Na te dochody składają
się dochody bieżące, m. in. z działu gospodarka mieszkaniowa ponad 1 500 tys.
zł, przede wszystkim z opłat wieczystego użytkowania, czynszu za najem lokali
komunalnych i najem gruntów oraz dochody majątkowe. To są środki, które
wypływają z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ale również i ze
sprzedaży majątku. To jest taki główny składnik, którym przewidujemy
zasilenie naszego budżetu. W drugim dziale gospodarka komunalna i ochrona
środowiska przewidujemy wpływy w wysokości 2 220 216,00 zł, to są przede
wszystkim opłaty środowiskowe oraz dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych. Mniejsza kwota to są opłaty za korzystanie z przystanków, które
ściągamy od przewoźników. Taką najpoważniejszą częścią dochodów naszego
budżetu to są dochody, generalnie ujmując wynikające z podatków. To są
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających
osobowości prawnej. Kwota, którą planujemy tutaj uzyskać to jest ponad 15
mln. zł. Są w tej części zawarte również dochody uzyskiwane z opłat i podatków
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lokalnych. Zdecydowana większość to jest podatek od nieruchomości, ale
również podatek rolny, podatek od środków transportowych, oplata śmieciowa
to jest prawie 1 mln zł, ale także opłata skarbowa eksploatacyjna, jak i za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Subwencja ogólna daje przewidywaną kwotę
6 101 156,00 zł. W skład tej subwencji wchodzi część oświatowa, ale także
część wyrównawcza i równoważąca. Następny dział to jest pomoc społeczna
3 629 tys. zł. To są wszystkie zadania zlecone, które są finansowane z budżetu
Państwa, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wszystkie świadczenia
wynikające z dotacji celowych na zadania własne jak: zasiłki okresowe dla
długotrwale chorych itd. Generalnie jest to budżet Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jaka jest struktura dochodów naszego budżetu. Są to dochody bieżące oraz
dochody majątkowe, to jest taki główny podział. Jeśli chodzi o dochody bieżące
tutaj mamy 64% dochodów własnych i tak jak mówiłem są to wpływy z
podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i pozostałe
dochody takie jak za najem i dzierżawę nieruchomości. Subwencja ogólna to
jest w sumie 23% tych całych wpływów. Jak mówiłem część oświatowa przede
wszystkim oraz dotacje, dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji
rządowej, tj. pomoc społeczna, Urząd Stanu Cywilnego, jak również na
dofinansowanie zadań własnych i w mniejszych środkach na zadania
realizowane na podstawie porozumień. To jest porozumienie z Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Ale
to jest bardzo nieznacząca kwota. Kolejnym składnikiem w tej naszej strukturze
dochodów to są dochody majątkowe. No i tak jak mówiłem poprzednio dochody
zakładane ze sprzedaży majątku to jest kwota prawie 800 tys. zł, to są przede
wszystkim nieruchomości, ale również mieszkania komunalne, te które w ciągu
roku zamierzamy zbyć. Są to również środki wynikające z dochodów z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jak również
dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Z funduszu spójności, będę jeszcze o
tym mówił mamy tutaj zaplanowane w tym naszym załączniku nr 4 dwa zadania
w ramach aglomeracji Barcin tj. kanalizacja w ul. Wyszyńskiego i kanalizacja
w ul. Dworcowej. Drugą częścią budżetu gminy, taką zasadniczą jak już
stwierdziłem są wydatki. Wydatki planowane dają nam w sumie kwotę
31 073 201,00 zł. W skład tychże wydatków, ponownie według działów,
transport i łączność to są zadania inwestycyjne z zakresu budowy, przebudowy
dróg, ścieżek rowerowych, remonty cząstkowe, akcja zima, usługi koparkoładowarki, usługi transportowe, czyli obsługa robót publicznych. Jest tu również
zawarta kwota 100 tys. zł dotacji dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach
porozumienia, o którym w następnej części mojego wystąpienia. Gospodarka
mieszkaniowa, to są kary i odszkodowania wypłacane w związku z
niedostarczeniem lokali socjalnych. No niestety z taką sytuacją mamy od kilku
lat do czynienia i tutaj wyroki sądowe obligują nas do tego, aby takie
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odszkodowania wypłacać. Koszty postępowania sadowego, ogłoszeń o wykazie
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w prasie. Niestety, ale to są cały
czas bardzo wysokie, według naszej opinii koszty, które są regulowane w tym
dziale. Remonty budynków komunalnych, opłaty za media w budynkach
wspólnot mieszkaniowych, jak i wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami
należącymi do gminnego zasobu. Administracja publiczna, są to wydatki
związane z bieżącym utrzymaniem urzędu miejskiego, wydatki Rady Miejskiej,
Urzędu Stanu Cywilnego, czyli tutaj wynagrodzenia pracowników, składki
ZUS, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale również są
tutaj koszty zatrudniania pracowników z robót publicznych, prac
interwencyjnych, są tutaj regulowane wydatki związane z promocją gminy,
organizacją niektórych imprez wybranych tj. dożynki. Tutaj również płacimy z
tych środków składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do
stowarzyszeń. Przypomnę tylko, że jesteśmy cały czas członkami Związku
Gmin Nadnoteckich, jesteśmy jako gmina Pakość członkiem Stowarzyszenia
„Salutaris”. To jest takie stowarzyszenie działające przy Urzędzie
Marszałkowskim, które realizuje zadania związane ogólnie rzecz biorąc z
zarządzaniem kryzysowym, klęskami żywiołowymi itd. Kolejne stowarzyszenie
to jest Europa Kujaw i Pomorza. Bezpieczeństwo publiczne, tutaj finansujemy
dodatkowe służby prewencyjne funkcjonariuszy naszej policji, w związku z
podpisanym porozumieniem corocznie z komendantem powiatowym, ale
również funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, diety za udział w akcjach
ratowniczych, utrzymanie budynku, utrzymanie pojazdów specjalnych. Tutaj
również zaplanowaliśmy wydatek związany z zakupem samochodu ratowniczogaśniczego i koszty związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.
Kolejny dział oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, razem
ten dział ujęliśmy, to jest kwota ponad 10 614 tys. zł. A więc wynagrodzenia
pracowników, składki ZUS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, również
bieżące utrzymanie szkół i przedszkola, czyli media środki czystości,
wyposażenie dla szkół, pomoce dydaktyczne, remonty placówek, dowożenie
dzieci do szkół, utrzymanie świetlic wiejskich jak również organizacja
wypoczynku dla dzieci z naszych placówek. Pomoc społeczna. Tak jak
powiedziałem, tylko tutaj po stronie wydatków funkcjonowanie Ośrodka
Pomocy Społecznej, wynagrodzenia, utrzymanie budynku, ale także zasiłki
stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, dodatki
mieszkaniowe, funkcjonowanie świetlic, zarówno „Słoneczka” jak i „Przystani”,
realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem wydatki
rzędu ponad 6 mln. zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj
mamy wszystkie zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu
gospodarki ściekowej, również gospodarkę odpadami, czyli koszty działalności
tego całego systemu, utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie terenów
zielonych, koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie,
konserwacja oświetlenia, jak również wydatki z funduszu sołeckiego. I dwie
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takie mniejsze części tego tortu, tj. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
czyli dotacje dla instytucji kultury, czyli Ośrodka Kultury i Turystyki – 575 tys.
zł, Biblioteka – 160 tys. zł, jak również utrzymanie Centrum Komunikacji
Społecznej w Kościelcu. I na koniec kultura fizyczna i sport, dotacje dla
organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Mniej więcej
od kilku lat ta kwota na stałym poziomie aczkolwiek w drobnym procencie się
zwiększa. Planowana na przyszły rok jest taka sama jak i w bieżącym roku, tj.
215 tys. zł, ale również tutaj pokrywamy koszty związane z utrzymaniem
obiektów sportowych, czyli stadion jak i nasze Orliki. Struktura wydatków,
prognoza na 2015 rok, wydatki majątkowe w wysokości 15%, a wiec bardzo
przyzwoity poziom według mnie. Myślę, że mieliście Państwo okazję i
sposobność zapoznania się z takim wykazem z ostatnich 10 lat, w tym
sprawozdaniu „10 kroków do przodu”, sprawozdaniu z realizacji Strategii
rozwoju na lata 2002-2012, tam w jednej części tegoż opracowania mniej więcej
określaliśmy jak w poszczególnych latach te nasze wydatki majątkowe
wyglądały. Wielokrotnie też i z tego miejsca podkreślałem, że taką ambicją
naszą i tych poprzednich rad miejskich i myślę i przyszłych będzie to, aby te
wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie tych 15%, ponieważ zawsze
tak jest, że gminę uznaje się jako taką prorozwojową, rozwiązującą na bieżąco
problemy mieszkańców i jednocześnie z perspektywą patrzącą w przyszłość,
kiedy właśnie gdzieś w okolicach tych kilkunastu procent te wydatki majątkowe
są zawarte. W przyszłym roku planujemy na te wydatki kwotę ponad 4,5 mln.
zł, z czego 2,5 mln. to są te programy finansowane ze środków Unii
Europejskiej. Ale również i wydatki i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące to
jest 84% plus 1% obsługa długu, czyli odsetki zaciągniętych kredytów i
pożyczek i tutaj mamy wydatki jednostek budżetowych. To o czym mówiłem;
dotacje na zadania bieżące, organizacje pozarządowe, świadczenia na rzecz osób
fizycznych, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Daje to w sumie
kwotę ponad 31 mln. zł.
Wysoka Rado gdybym miał scharakteryzować ten nasz budżet,
aczkolwiek za chwilę jeszcze przystąpię do omawiania zadań inwestycyjnych, to
już na tym etapie mógłbym powiedzieć to, że nie jest to jak gdyby pewnie w
ocenie wszystkich nas to co byśmy sobie życzyli. Jest to wynik kompromisu, nie
ma co ukrywać, jest to wynik kompromisu oczekiwać mieszkańców, których nie
jesteśmy w stanie, generalnie rzecz ujmując spełnić w ciągu jednego roku, czy
też nawet w ciągu okresu jednej kadencji, bo zawsze tych oczekiwań jest więcej
niż możliwości ich realizacji. Ale udało nam się wybrać to co jest niezbędne.
Przystępując do opracowania projektu tegoż budżetu zakładaliśmy, że taką
główną osią wokół, której należy ten budżet roku 2015 zbudować, to jest
planowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255. Tak mówiłem jeszcze na
jednej z ostatnich sesji, być może to był wrzesień. Przypominałem o tym, że to
jest takie główne zadanie, które będzie determinowało cały układ wydatków
pozostałych. Jeśli będziemy mieli wiedzę, że rzeczywiście nastąpi realizacja tej
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inwestycji wojewódzkiej wówczas będziemy musieli zweryfikować pozostałe
wydatki, po prostu. Tydzień temu dopiero sejmik naszego województwa
uchwalił swój budżet na rok 2015. Dzisiaj już wiemy, że to jest podobnie jak w
naszym układzie budżet, który zawiera w większości jedynie środki własne. W
budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie ma jak do tej pory jeszcze
ujętych środków unijnych, ponieważ nie ma zakontraktowanych zadań unijnych
tak na 100%. Z wypowiedzi Marszałka wiadomo, że te pierwsze środki unijne
pojawią się w budżecie województwa dopiero w drugiej połowie przyszłego
roku. Tu jest nawiązanie, jak gdyby do realizacji tej dużej wojewódzkiej
inwestycji, którą my powinniśmy wyprzedzić z realizacją swojej inwestycji na
tym samym zakresie. Stąd też dzisiaj możemy się pokusić jak gdyby o
spróbowanie realizowania tych planów inwestycyjnych, które zapisane są w
załączniku nr 4 mając świadomość, że w 2015 najprawdopodobniej jeszcze nie
dojdzie do realizacji przebudowy tej drogi wojewódzkiej 255. Myślę, że
powinniśmy tak jak sobie założyliśmy na wstępie podejść do zakończenia tego
co już jest w przypadku niektórych inwestycji w trakcie wykonywania i
spróbować podejść do przygotowywania gminy, przygotowania dokumentacji
projektowej pod realizację kolejnych planów. Przeanalizujmy sobie pokrótce
może ten załącznik nr 4, który przedstawi nam jakie zadania zostały
zaproponowane, z jakimi zapoznaliście się Państwo podczas swoich konsultacji.
Jest to budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ludkowo, w
kierunku Mielna. Cały odcinek to jest 2 724 mb. Na dzisiaj ta inwestycja jest w
trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową 23 października 2014 r. termin
realizacji upływa z końcem maja przyszłego roku. Zadanie to jest
dofinansowane w ramach PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Umowa o dofinansowanie została podpisana 20 listopada bieżącego
roku. Drugim zadaniem, które wymieniliśmy w tym załączniku nr 4 to jest;
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu - przebudowa
drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość. Generalnie ten odcinek ciągnie się
aż od Dźwierzchna w naszym kierunku. Praktycznie to będzie w przyszłym roku
realizacja takiego II etapu jak gdyby. Jest on zaplanowany również w budżecie
Powiatu Inowrocławskiego, myślę, że tutaj nie ma już odstępstwa od realizacji
tego zadania. My jako gmina dokładamy do realizacji tego przedsięwzięcia
kwotę 100 tys. zł, tak się zadeklarowaliśmy. No i według mojego rozeznania to
jest taka przyzwoita kwota, ponieważ inne gminy mniej więcej na tym poziomie
tego dofinansowania również Powiatowi Inowrocławskiemu udzielają. Kolejne
zadanie; Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pakość-Wielowieś. Tutaj planujemy
przygotowanie dokumentacji projektowej, stąd też taka trochę symboliczna
kwota, bym powiedział. Natomiast bardzo poważnie w przyszłym roku trzeba
będzie się przymierzyć do realizacji tej planowanej ścieżki w kierunku
Piechcina. Jak wiadomo nasza gmina podpisała porozumienie dotyczące
wspólnej realizacji tej inwestycji, dokładnie 25 kwietnia br. Mamy do
zrealizowania odcinek 2200 m. Dokładnie po połowie po 1100 m po stronie
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Barcina jak i po stronie Pakości. W tej chwili projektant, a jest to firma
PROJBUD Jarosław Matuszak Pracownia Projektowa, wystąpił z dokumentacją
o pozwolenie na budowę, kończy to swoje opracowanie jak zwykle kosztorysem
no i będziemy wiedzieli wspólnie z Barcinem jak tutaj od strony czysto
technicznej ugryźć realizację tego przedsięwzięcia. Ja jedynie mogę tutaj
publicznie na tym etapie zdradzić taki nasz wspólny pomysł z Burmistrzem
Barcina, aby spróbować pozyskać również takiego partnera publicznego w
postaci firmy Lafarge, jako takiego trzeciego jak gdyby podmiotu, który
współfinansowałby budowę tej ścieżki rowerowej. Mówię to z nadzieją
wynikającą z faktu, że Lafarge już partycypowało w kosztach budowy odcinka
ścieżki Barcin-Piechcin, w związku z czym mam nadzieję, że tutaj jeśli chodzi o
tą stronę pakoską również szefostwo firmy nie wycofa się z tej deklaracji. A
byłoby to bardzo mile wskazane ponieważ ja cały czas jednak powątpiewam,
myślę że tutaj koszty realizacji będą dość znaczne ponieważ ukształtowanie
terenu tego odcinka pakoskiego jest dosyć podmokłe w związku z czym ta
podbudowa to będą dość znaczące koszty. Kolejne zadanie; Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w miejscowości Kościelec. Jest to tak
potocznie zwana „piaskówka”. Będziemy realizować ją we współpracy
finansowej z Urzędem Marszałkowskim. Tym z Państwa, którzy tutaj dużej
funkcjonują to już nie muszę jak gdyby wyjaśniać tego problemu. Kiedyś te
zadania były finansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w tej
chwili ten fundusz jest zlikwidowany, ale Sejmik Województwa wydziela cały
czas pewne środki finansowe na dofinansowanie przebudowy dróg wiejskich.
My w bieżącym roku tą podbudowę na odcinku 980 m już żeśmy zrobili. Tak że
myślę, że w przyszłym roku jeśli tylko dojdzie do podpisania umowy z
Marszałkiem Województwa, wówczas przystąpimy do realizacji tego zadania.
Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych
Noteci. Planowana kwota to jest 50 tys. zł, przeznaczona przede wszystkim na
opracowanie dokumentacji, aczkolwiek to jest w fazie wstępnej. Od razu tutaj
mówię, że nie ma jeszcze żadnych szczegółów. Pomysł jest taki, aby to były
środki,
przynajmniej
spróbować
pozyskać
środki
na
ochronę
przeciwpowodziowa. Będę rozmawiał z Panią Wojewodą w najbliższych
tygodniach, może uzyskamy jakieś podpowiedzi czy jest taka możliwość, czy są
takie środki w budżecie wojewody, czy też w budżecie wojewódzkim. Jeśli nie
to pozostaje zawsze nam wariant B, czyli przebudowa ulicy Żabiej, bo tutaj
myślę, że wszyscy mamy podobne zdanie, że jest to jedna z najstarszych ulic w
mieście, ale też i powiem szczerze jedna z najgorzej wyglądających ulic w
mieście. Kolejne zadanie; Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowości Rybitwy wraz z przebudową nawierzchni. W tym roku
realizowaliśmy to zadanie siłami firmy Drogi i Mosty oraz PEGAZ 90 z
Mogilna. Ta firma wykonywała akurat tą część sanitarną. Pozostają pewne
uzupełnienia, umowa jest podpisana z tym, że wykonawca wystąpić z
uzasadnieniem, że istnieje konieczność wykonania robót drogowych, ale jedynie
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przy sprzyjających warunkach pogodowych, w związku z czym zaplanowaliśmy
również wydatek w tym zakresie. Wymiana nawierzchni w ul. 21 Stycznia,
Pałuckiej, Przybyszewskiego, Kasprowicza w Pakości II etap. Tutaj to zadanie
inwestycyjne ciągnie nam się dość długo, ponieważ rozpoczęliśmy od tego co
pod ziemią, czyli przebudowy odcinka kanalizacji, najpierw odcinek był
deszczówki, potem weszliśmy w kanalizację, potem jedna przepompownia,
druga przepompownia. W tej chwili, w tym roku głównie siłami pracowników
robót publicznych realizowaliśmy przebudowę nawierzchni. Na rok 2015
zaplanowaliśmy utwardzenie kostką brukową ulic Przybyszewskiego i
Kasprowicza. W związku z czym planujemy tutaj, jest to najtańsza forma
realizacji tego przedsięwzięcia, kwotę 400 tys. zł. Za tą kwotę zakupić materiał i
będziemy realizować to tradycyjnie siłami naszych pracowników z robót
publicznych. Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości, faza też
wstępna, aczkolwiek już w tym roku odbyły się dwa a może ze trzy spotkania z
mieszkańcami tegoż osiedla, na którym byli również obecni projektanci. No
niestety w trakcie już rozpracowywania jak gdyby w szczegółach tego tematu
doszliśmy do wniosku, że trochę byłoby nie tak, niezgodnie ze sztuką
budowlaną i trochę niezgodnie z jakimś logicznym myśleniem gdybyśmy przy
okazji realizacji tegoż przedsięwzięcia nie pomyśleli o odwodnieniu terenu no i
wymianie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To powoduje, że ten
zakres opracowanej dokumentacji też ulega zmianie. Jeśli ulega zmianie zakres
dokumentacji to również i pewnie koszty ulegną zmianie. Ale o tym będę
informował Wysoką Radę na jakim etapie, nie tylko czasowym realizacji to
przedsięwzięcie się znajduje, ale również jak będą się kształtowały koszty
potencjalnej realizacji tego zamierzenia. Kolejne zadania, to są zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. zakup i montaż wiaty
przystankowej w sołectwie Łącko, ale również i zakup samochodu ratowniczogaśniczego, o którym już dość długo w Pakości mówimy. Przebudowa kotłowni
w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, zakup sprzętu komputerowego
dla Szkoły Podstawowej w Pakości, czy też opracowanie dokumentacji pod
budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości. Realizacja tego zadania na pewno
nie nastąpi w przyszłym roku, ale musimy się do tego przymierzyć. Doszliśmy
do tego wspólnego wniosku, chociażby podczas dwóch ostatnich spotkań, takich
poszerzonych dwóch komisji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji z
dyrektorami szkół. Myślę, że tych spotkań oświatowych tak w cudzysłowie
ujmując musimy wrócić w najbliższym czasie, aby omówić nie tylko problem
przedszkola, ale generalnie problem oświaty w naszym mieście oraz gminie.
Kolejne zadanie na którym chciałbym się skupić to jest budowa kanalizacji
ściekowej w przyłączami dla osiedla ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych, to już
jest III etap. Tak jak mówiłem kwota ponad 2 mln. zł. Zadanie to będziemy
realizować w porozumieniu również z gminą Barcin, a w zasadzie tutaj
głównym beneficjentem jest spółka WODBAR Barcin, a projekt nosi nazwę:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin. Zakres działania
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gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji, program operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013. A więc jeszcze to poprzednie rozdanie. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w
ul. Różanej wraz z budową nawierzchni I etap. W tej chwili trwa opracowanie
dokumentacji projektowej pod to zadanie i tak podobnie jak przy realizacji tego
zadania na ul. Fabrycznej, tutaj też mieliśmy pewną niespodziankę, ponieważ
już w trakcie opracowywania założeń wstępnych podczas pierwszego spotkania
z mieszkańcami, kiedy to projektant już mówił o szczegółach związanych z
konkretnymi przyłączami sieci kanalizacyjnej do poszczególnych posesji
doszliśmy do wniosku, że jest to faktycznie jedna ulica, w której jeszcze
posiadamy odcinek sieci azbestowej, sieci wodociągowej azbestowej. Proszę
Państwa nie idzie przygotować tego typu inwestycji nie wykorzystując tej
możliwości wymiany również i tego odcinak. Od tego jednak musimy uciekać w
związku z czym ten zakres projektu został zwiększony, termin został
przesunięty. Na dzisiaj mamy podpisany aneks z wykonawcą, termin
przygotowania projektu upływa z dniem 13 marca 2015r. Potem mam
zaplanowane ponowne konsultacje z mieszkańcami, no i zobaczymy jakie będą
koszty realizacji tego zadania. Będziemy się wspólnie zastanawiać jaki montaż
finansowy zastosować i przede wszystkim czy przyjąć to zadanie do realizacji i
kiedy je przyjąć. Czy jeszcze w II połowie tego roku się uda, czy też nie, czy
przesuniemy to zadanie na najbliższy okres. Przebudowa kanalizacji w
ul. Dworcowej w Pakości. Bardzo krótkie odcinki, bo to jest ogólnospławna
kanalizacja sanitarna, długość 208 mb i 114 mb, deszczówka 205 mb,
oczywiście z odbudową nawierzchni. Nawierzchnia pozarywana, kanalizacja
pozarywana, to jest konsekwencja tego otwarcia Dworcowej i jak gdyby
wzmożonej pracy tej kolejowej stacji przeładunkowej. Wprowadzając
ograniczenia tonażu na tej ulicy, no niestety to trochę potrwało. Jak wiadomo za
organizację ruchu odpowiada starosta, my musieliśmy odpowiednie dokumenty
przygotować, wprowadziliśmy tam 10 ton, niestety już było, że tak powiem
trywialnie pozamiatane. W tej chwili musimy wspólnie tą żabę zjeść, po prostu
naprawić tą kanalizację i deszczową i sanitarną, nawierzchnię odbudować.
Będziemy mielić jedną ulicę mniej, tym bardziej że bodajże dwa lata temu
przebudowaliśmy również tą część chodnikowa, tak że tutaj sprawa będzie
załatwiona. Powiem tylko, że pozwolenie na budowę mamy z 29 sierpnia 2012r.
a więc tutaj musimy się sprężać dość ostro. Dotacja na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, na dofinansowanie utylizacji i transportu
wyrobów zawierających azbest. To są takie standardowe programy, w których
uczestniczymy. To jest tak, że zawsze te regulaminy, zasady są określane
uchwałami Rady Miejskiej. Państwo przyjmujecie te zasady i potem
przeznaczamy pewna kwotę na dopłaty dla mieszkańców, w tym zakresie. I
jeszcze kilka tylko zapisów, takie zadanie pod nr 26; Przebudowa oświetlenia w
gminie. Tutaj mamy zaplanowane bodajże 50 tys. zł, Potem zadania z funduszu
sołeckiego, a więc zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy, zakup i
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montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce, budowa altany
z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal, budowa wiaty
wolnostojącej w sołectwie Jankowo, to już trzeci albo czwarty etap. Zakup stołu
do tenisa w sołectwie Dziarnowo, to myślę, że to taki też napowietrzny, no i
zakup sprzętu wodnego w Jankowie. Planujemy również przygotowanie
dokumentacji przebudowy trybuny na Stadionie Miejskim. Kosztów jeszcze nie
znamy, dopiero jesteśmy z projektantką w takiej fazie wyboru koncepcji. Będę
Państwa informował oczywiście jak przebiega przygotowanie tej inwestycji. Jak
widzicie Państwo w większości tych zadań, które zostały ujęte w projekcie
przygotowanego przez nas budżetu na rok 2015 mamy tam dużo zadań, którymi
jak gdyby będziemy przygotowywać gminę do tej kolejnej absorpcji, bo to jest
główne zadanie nasze, aby z tego nowego tortu unijnego również i dla Pakości
jak najwięcej pozyskać. Inne zasady trochę będą funkcjonowały jak do tej pory,
nie będzie konkursów, my będziemy działać w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Jesteśmy w takim porozumieniu z Powiatem
Inowrocławskim, czyli z innymi gminami z naszego powiatu. W tej chwili ZIT
Inowrocławski pracuje nad opracowaniem swojej strategii, odrębnej, tam
również z tej strategii będą wynikały jakieś zadania inwestycyjne, które my
będziemy przelewać z tych naszych zapisów budżetowych, wieloletniej
prognozy finansowej itd. Będziemy się starali pozyskiwać środki tam gdzie jest
to możliwe, a więc przede wszystkim z PROW-u, czyli Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Czarnoziemu na Soli i tak to będzie
wyglądało. Jedno jest pewne, budżet gminy to jest taki dokument, który
praktyczne na każdej sesji jest modyfikowany. Dzisiaj przeglądając i dekretując
pocztę dla kierowników poszczególnych referatów zadekretowałem pismo od
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który nakazuje nam wprowadzić zmiany w
budżecie. Tam jest kwota 1 złotego Szanowni Państwo. Tak nieraz też będzie,
że będziemy musieli wprowadzić i takie zapisy na podstawie dekretacji, takich
pism z administracji rządowej. To już wymaga zmiany w budżecie, to już
wymaga decyzji Rady Miejskiej itd. Już nie mówiąc o zadaniach
inwestycyjnych gdzie bardzo często jest tak, że pojawia się nagle informacja, że
są do pozyskania środki stosunkowo łatwe, z których trzeba skorzystać, bo jest
taka możliwość. I wtedy musimy zdecydować czy wchodzimy, czy nie
wchodzimy, czy realizujemy, czy jest to nam potrzebne czy nie. To nam nie raz
burzy całą koncepcję jakiejś perspektywy większej czasowej, ale niestety tak to
w praktyce wygląda.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo pozwólcie, że na koniec zapoznam
Państwa z opinią Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu
Gminy Pakość na rok 2015. Działając na podstawie ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia Nr 6/2011
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia
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2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład
Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:
przewodniczący – Andrzej Tatkowski, członkowie - Lidia Dudek, Włodzimierz
Górzyński uchwalił, co następuje: zaopiniować pozytywnie projekt uchwały
budżetowej Gminy Pakość na 2015 rok. W uzasadnieniu czytamy. Burmistrz
Pakości spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przekazał w dniu 14 listopada
2014r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały
budżetowej Gminy na 2015 rok. Przy ocenie przedłożonego projektu budżetu
przeanalizowano również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy, uwzględniając w szczególności wymóg spełnienia normy, o
której mowa w art. 243 ustawy. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok
zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m.in.
łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, łączną kwotę planowanych
wydatków budżetu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów
budżetu, wynik finansowy ze wskazaniem źródeł pokrycia planowanego
deficytu, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych. Burmistrz Pakości zaproponował
przyjęcie na rok 2015 budżetu z deficytem w kwocie 1 472 221,00 zł, który
sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z emisji papierów
wartościowych. Ponadto Gmina zaplanowała dochody na realizację programów
i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Przeznacza się na
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę celową w kwocie
65 tys. zł. Zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 157 tys. zł. Te kwoty w całości przeznaczone
są na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na sfinansowanie zadań
Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W projekcie
budżetu gminy uwzględniono dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Projekt budżetu zabezpiecza również środki na
realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa Gminy, w ramach
funduszu sołeckiego. Tutaj uwaga Składu Orzekającego. Skład Orzekający
przypomina, iż zgodnie z ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
wskazane przez sołectwa zadania muszą być zadaniami własnymi gminy,
służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne
ze strategią rozwoju gminy. Wydatki funduszu sołeckiego sporządzone są w
projekcie w załączniku nr 14. Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony
projekt budżetu Gminy Pakość spełnia wymogi formalne i merytoryczne.
Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w
ustawie o finansach publicznych. Wysoka Rado, proszę o przyjęcie, w formie i
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kształcie proponowanym przez nas, projektu budżetu Gminy Pakość na rok
2015. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów p. Marcina Nieznalskiego o przedstawienie opinii komisji o projekcie
budżetu Gminy Pakość na 2015 rok.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni
goście.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pakości w obecności
Skarbnika Gminy na posiedzeniach w dniach 8 i 17 grudnia 2014 r. zapoznała
się z projektem budżetu gminy na rok 2015 oraz Wieloletnią Prognozą
Finansową Gminy Pakość na lata 2015-2029. Omówiono szczegółowo
planowane dochody i wydatki budżetowe: prognozowane dochody wynoszą
29 600 980,00 zł, planowane wydatki wynoszą 31 415 545,00 zł. Wynik budżetu
stanowi deficyt w kwocie 1 814 565,00 zł, który planuje się sfinansować
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji. Plan
dochodów i wydatków został opracowany z zachowaniem obowiązującej
klasyfikacji budżetowej. W projekcie uchwały budżetowej zawarto
upoważnienia dla Burmistrza Pakości do zaciągania kredytów i pożyczek do
wysokości określonych limitów, do dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących i planie wydatków majątkowych, do przekazywania uprawnień
jednostkom organizacyjnym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. W
związku z podjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu zabezpieczono środki na
realizację przedsięwzięć przez poszczególne jednostki pomocnicze.
Komisja Budżetu i Finansów mając na uwadze częściowe ograniczenie
deficytu budżetowego, i idące za tym zmniejszenie zadłużenia gminy, proponuje
wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 – zadania inwestycyjne w 2015 r., w
następujących inwestycjach:
1. Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nabrzeżnych
Noteci – zmniejszenie do kwoty 30 000 zł.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości – zmniejszenie
do kwoty 30 000 zł.
3. Wykup gruntów na terenie gminy Pakość – wykreślić.
4. Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości –
zmniejszenie do kwoty 9 999,52 zł.
5. Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pakości –
zmniejszenie od kwoty 10 000 zł.
6. Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości – zmniejszenie do kwoty
30 000 zł.
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7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci
wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – zmniejszenie
do kwoty 67 650 zł.
8. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno – zmniejszenie do kwoty
30 750 zł.
9. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość – zmniejszenie do kwoty
50 000 zł.
Dopuszcza się wprowadzenie do budżetu zadania pn. Uzupełnienie sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni
na kwotę 302 823,00 zł, w związku z niewykonaniem w 2014 r. części zadania.
Ponadto komisja wnioskuje o zobligowanie dyrektorów placówek oświatowych
do ograniczenia wydatków w poszczególnych placówkach.
W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów opiniuje
pozytywnie projekt budżetu Gminy Pakość na 2015 r. wraz z Wieloletnią
Prognozą Finansową Gminy Pakość na lata 2015-2029, przy uwzględnieniu
proponowanych uwag. Dziękuję.
Przewodniczący obrad stwierdził, że część tych propozycji została
uwzględniona w przedstawionym budżecie. Zwrócił się z pytaniem czy są
pytania lub uwagi do projektu uchwały.
Głosy w dyskusji:
Radny p. Tomasz Żak
Podkreślił, że Pan Burmistrz szeroko przedstawił inwestycje na 2015 r.
zapominając o tym, że gmina pożycza pieniądze na spłatę długów.
Skarbnik Gminy p. Anna Kruszka
Ja to wyjaśniałam, też na komisjach problemowych. W związku z tym, że rok
2014 jeszcze nie został zamknięty, nie znamy wyniku finansowego, nie możemy
wprowadzać środków, które sfinansowałyby zadłużenie, czyli spłatę kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W związku z powyższym z tym
musimy poczekać do miesiąca marca, kiedy to przygotujemy sprawozdania
finansowe z wykonania budżetu gminy Pakość i wtedy dopiero będzie można
wprowadzić korekty do budżetu. Do momentu zamknięcia przyjmuje się
zgodnie z ustawą o finansach publicznych źródła wskazane w tej ustawie.
Źródła finansowania spłat zaciągniętych zobowiązań to m.in. kredyty, pożyczki
i emisja papierów wartościowych, stąd też w załączniku nr 3 do uchwały
budżetowej, tam gdzie mamy przychody i rozchody budżetu gminy Pakość na
rok 2015 przy emisji obligacji zostały uwzględnione również spłaty
zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kredytów i pożyczek. Tyle w gwoli
wyjaśnienia.
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Radny p. Tomasz Żak
Tak na prawdę radny chciał przedstawić stan faktyczny sprawy, nie wygląda to
różowo, bo zadłuża się gminę na kilka lat.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Joachimiak
Zwrócił się z pytaniem czy radny w związku z powyższym składa wniosek
formalny.
Radny p. Tomasz Żak
Udzielił negatywnej odpowiedzi.
Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal
Ja może uzupełnię, bo to przecież nie jest żadną tajemnicą, Pan radny ma prawo
tego nie wiedzieć ponieważ to jest nasza dopiero druga sesja Rady Miejskiej w
tejże kadencji. Kwota długu na koniec 2014 r. naszej gminy to jest 8 241 547 zł.
Stanowi ona 24,5% planowanych dochodów. Czyli tutaj mieścimy się w
ustawowych wskaźnikach. Spłaty kredytów wynoszą 3,91% planowanych
dochodów, przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi
4,86%, tutaj też jesteśmy bezpieczni. Poza tym w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy była mowa o takim słynnym już wskaźniku
wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych. To jest taki
indywidualny wskaźnik zadłużenie, który my jesteśmy zobligowani śledzić na
bieżąco. Praktycznie każdego dnia, no i to robimy jak każda jednostka
samorządowa. Jesteśmy dość bezpieczni póki co, jeśli chodzi o finanse
publiczne, jakiegoś wielkiego zagrożenia nie ma, aczkolwiek podejmować
musimy wspólnie pewne decyzje, które chociażby wskazywała Komisja
Budżetu i Finansów mówiąc o wydatkach oświatowych. Musimy tutaj
porozmawiać musimy poszukać jakiś rozwiązań, ponieważ to jest konieczne.
Wydatki bieżące musimy cały czas ograniczać.
Radny p. Tomasz Żak
Ja wiem, że wskaźniki i procenty nam się zgadzają tylko fakty są takie, że nam
przybywa zadłużenia ponad 2 mln. I chciałbym to powiedzieć, żebyśmy mieli
wszyscy tą świadomość nad czym będziemy tu za chwilę głosowali.
Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych

13 radnych
1 "
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wstrzymało się

1
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy.
Do pkt. 13 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Chciałabym przedstawić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa
świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. 25 marca 2014 r. podjęto uchwałę nr XXX/280/2014 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś. Zadanie to było realizowane w
ramach działania 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 20072013. Pierwotna wartość pożyczki stanowiła kwotę 492 645,00 zł i w związku z
przeprowadzeniem procedury przetargowej uzyskano oszczędności. Zatem
proponuje się wprowadzić zmiany poprzez zmniejszenie wartości pożyczki na
wyprzedzające finansowanie do kwoty 426 208,00 zł, co zostało zapisane w § 1
przedstawionego projektu uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych

15 radnych
0 "
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wstrzymało się

0
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w
m. Wielowieś” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 14 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy Pakość z
organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas spotkania radnych w dniu 16 grudnia. Poprosił o zabranie głosu
Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy p. Mariusza
Jarzynowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu zaproszeni
goście.
Chciałem przedstawić projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2015 rok
programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych
oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń
samorządu terytorialnego. Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu
stworzenie lepszych warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych oraz struktur
działających na rzecz społeczności lokalnych. Stanowić będzie również istotny
instrument zwiększenia wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej w
gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie dostęp do realizacji projektów, konkretnych zadań
publicznych prowadzonych przez samorząd gminy. Gmina uzyska tym samym
podstawy prawne dotyczące zasad wspierania zadań publicznych ww.
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podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację. Projekt programu
współpracy został udostępniony na stronie internetowej Gminy Pakość. W
terminie do 7 dni od udostępnienia programu współpracy zainteresowane
podmioty mogły składać wnioski i uwagi do przedstawionego projektu.
Podstawą prawną podejmowanej uchwały jest art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5
ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule zawiera w
szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy,
zasady przedmiotowe, formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2,
priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji
programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób
oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o
przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Projekt
został omówiony na posiedzeniu komisji, Państwo otrzymali również projekt w
materiałach sesyjnych, Proszę o podjęcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy
Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 15 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r. na terenie gminy Pakość”.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas spotkania radnych. Poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu
Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia p. Elżbietę Szymborską.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni
goście.
Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są to zadania własne gminy. Są realizowane w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele
główne zawarte w gminnym programie to jest zwiększenie dostępności, pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które w swoich statutowych
zadaniach realizują także tego typu zadania. W ramach tych głównych celów
podejmowane są następujące działania: m.in. prowadzenie punktu
konsultacyjnego ds. uzależnień, zakup i kolportaż materiałów edukacyjnych, to
są różnego rodzaju broszury, plakaty, czasopisma, pomoc organizacyjna dla
osób uzależnionych pozostających bez środków do życia, prowadzenie świetlic
opiekuńczo-profilaktycznych, prowadzenie także świetlicy terapeutycznej w
Szkole Podstawowej w Pakości, dofinansowanie i nadzór programów
profilaktycznych realizowanych m.in. przez jednostki oświatowe. Na zadania w
ramach tego projektu w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości
148 tys. zł. Proszę o podjęcie uchwały i zatwierdzenie programu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. na terenie gminy
Pakość”.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 16 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 r. na terenie gminy Pakość”.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas spotkania radnych. Poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu
Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia p. Elżbietę Szymborską.
Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii są to również zadania własne gminy. Są realizowane właśnie w
postaci tego gminnego programu. Przedstawię Państwu pokrótce główne cele
jakie w tym programie są zawarte, tj. edukacja mieszkańców na temat
problematyki narkomanii i podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na
temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych,
budowanie i wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu
używania narkotyków, zmniejszenie ryzykownych zachowań związanych z
używaniem tych środków oraz zmniejszenie rozpowszechniania używania tych
środków psychoaktywnych, także zwiększenie zainteresowania rodziców i
uczniów szkół na terenie Pakości problematyką przeciwdziałania narkomanii.
Na zadania z tego zakresu przeznaczono w budżecie środki w wysokości 9 tys.
zł. Proszę o podjęcie tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 r. na terenie gminy Pakość”.
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/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 17 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały są dopłaty do taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w
Pakości. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość, dopłata ta obejmować będzie
okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1,26 zł do m3 dla
grupy taryfowej C – gospodarstwa domowe. Grupa taryfowa C obejmuje
mieszkańców i gospodarstwa domowe sołectwa Giebnia gm. Pakość. Są to
odbiorcy wody zakupionej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Janikowie. Powiem jeszcze, że na przełomie ostatnich 3 lat
dopłaty te wynosiły; w roku 2012 - 1,40 do m3, w roku 2013 – 1,25 do m3, w
roku 2014 – 1,26 do m3, tak jak planujemy dopłatę na rok 2015. Dodam jeszcze,
że opłata za dostarczaną wodę stanowi dla grupy taryfowej A i B 2,88 zł,
natomiast dla grupy taryfowej C – 4,14 zł. Bardzo proszę o przyjęcie projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 18 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Pakość.
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Burmistrza Pakości
p. Wiesława Kończala.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Z wnioskiem o rozpatrzenie, czy podjęcie uchwały o przystąpieniu naszej
gminy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wystąpił Zarząd Soda
Polska Ciech. Tempo jest bardzo szybkie ponieważ nie mogliśmy nawet poddać
tego wniosku pod konsultacje. Rozmowy trwały dokładnie tydzień temu w
poniedziałek, jak wiadomo 7 dni przed dzisiejszą sesją materiały już na sesję
zostały rozesłane. We wtorek wpłynął oficjalny wniosek zarządu Ciech-u.
Przygotowaliśmy stosowną uchwałę, czego ona dotyczy? Dotyczy Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. strefa, która funkcjonuje na obszarze
czterech województw. Takich podstref jest 20, może więcej, m.in. w
Inowrocławiu, w Łysomicach, również i w Barcinie, a podobnej treści uchwałę
podjęła Rada Miejska w Janikowie, w październiku bieżącego roku, a więc
jeszcze Rada Miejska poprzedniej kadencji. Generalnie rzecz dotyczy w naszym
przypadku 11 ha, dwóch działek, które określone są w załączniku do projektu
uchwały. Po stronie Janikowa jest to ponad 50 ha. Z czym to się je, myślę że nie
muszę Państwa tutaj informować. Jak wiadomo specjalna strefa ekonomiczna to
jest taki obszar, na którym inwestujący przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg
podatkowych i generalnie o to chodzi. Z tego pisma, które przedstawił nam
zarząd Ciech-u wynika, że celem tegoż projektu jest kompleksowa rozbudowa
zakładu ukierunkowana w szczególności na rozpoczęcie produkcji bikarbonatu
suszonego oraz budowę węzła filtracji zawiesiny wapnia posodowego. Cały
projekt to są nakłady inwestycyjne blisko 100 mln zł. I tak jak powiedziałem
projekt inwestycyjny swoim zasięgiem będzie obejmował zarówno grunty
znajdujące się na terenie gminy Pakość, tj. 11,58 ha, jak i gminy Janikowo 51,95
ha. Spółka warunkuje przeprowadzenie tej inwestycji od tego czy się znajdzie w
tej specjalnej strefie ekonomicznej czy nie. W naszym przypadku jeśliby do tego
doszło oczywiście powstaną, taką mam nadzieję, jakieś budynki czy też
budowle na terenie również i naszej gminy, w związku z czym może nie od
razu, ale z czasem wpływy takie podatkowe również ten nasz budżet zasilą. Nie
możemy na dzisiaj określić dokładnie jakie to będą budowle, jakie budynki, jaki
ta inwestycja będzie miała szczegółowy kształt, niemniej przygotowano projekt
uchwały tj. uchwała Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2014 w sprawie
wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Pakość. Procedura
tutaj przewiduje, że taką decyzję wydaje Minister Infrastruktury po zasięgnięciu
opinii zarządu województwa, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego, ale
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niezbędna jest uchwała miejscowej rady gminy, na której ta strefa ma powstać.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych uchwała się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na
włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości położonych w miejscowości Giebnia gm. Pakość stanowiących
własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Soda Polska
Ciech S.A., oznaczonych jako działki nr 86/3 o pow. 57500 m2 i nr 86/4 o pow.
58300 m2. § 2. Obszar i granice działek, o których mowa w § 1 oznaczone są w
załączniku do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Pakości. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szanowni Państwo ja myślę, że tutaj niczym wielkim nie ryzykujemy,
ponieważ mówimy akurat o tych nieszczęsnych pakoskich „białych morzach”.
Kol. Zygmunt Groń jest tutaj dobrze zorientowany ponieważ te nieruchomości
gruntowe graniczą prawie z naszym składowiskiem odpadów komunalnych.
Myślimy sobie, tak podczas wstępnej takiej analizy, że można by nawet
skorzystać na tym. Już nie mówię o takich wpływach podatkowych, bo to jest
rzeczą naturalną i oczywistą, natomiast myślę, że gdyby zarządowi Ciech-u
udało się przebrnąć przez te procedury i weszliby jak gdyby tym obszarem, w
cudzysłowie oczywiście, bo to przecież obszar i gminy Janikowo i Gminy
Pakość, do tej specjalnej strefy ekonomicznej, myślę że my byśmy mogli
spróbować jak gdyby poszerzyć ten obszar może, o te nasze tereny inwestycyjne
na Giebni, a być może obszar składowiska odpadów komunalnych. To jest
oczywiście dalsza perspektywa wymagająca dalszych analiz, przemyśleń i
takiego szczegółowego formalno-prawnego rozpracowania tej sprawy, ale
myślę, że warto by mówiąc szczerze przemyśleć i przedyskutować ten problem.
Natomiast tutaj wyrażając zgodę na wejście tego obszaru tych dwóch działek do
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, myślę, że jak gdyby wyrazimy
tutaj pomoc zarządowi spółki Ciech, ale również w dalszej perspektywie
pomnożymy dochody naszego pakoskiego budżetu. O przyjęcie uchwały w
proponowanym przeze mnie kształcie proszę Wysoką Radę.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej
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Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy
Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 19 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie
ustalenia
regulaminu
głosowania
w
wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poinformował, że podstawę prawną podjęcia
przedmiotowej uchwały stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym, zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swojego grona
wiceprzewodniczących bezwzględna większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Nadmienił, że
regulamin otrzymani radni w materiałach sesyjnych, przed każdym
głosowaniem zostaną przedstawione zasady głosowania.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 20 - wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poprosił o podawanie kandydatur do pracy w
Komisji Skrutacyjnej. Podkreślił, że w pracach komisji nie mogą uczestniczyć
osoby kandydujące do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny p. Mariusz Lewandowski zgłosił kandydaturę p. Jacka Orzechowskiego.
Radny p. Mariusz Augustyn zgłosił kandydaturę p. Marcina Nieznalskiego.
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Radny p. Barbara Białecka zgłosiła kandydaturę p. Andrzeja Krokosa.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przystąpiono do przegłosowania Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. p. Jacek Orzechowski,
2. p. Marcin Nieznalski,
3. p. Andrzej Krokos.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad poinformował, że przystępujemy do wyboru
dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Głosowanie musi nastąpić w dwóch
odrębnych głosowaniach tajnych.
Poprosił o podawanie kandydatur na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Pakości.
Radny p. Jerzy Joachimiak zgłosił kandydaturę p. Mariusza Lewandowskiego
uzasadniając tym, że jest długoletnim radnym i długoletnim
Wiceprzewodniczącym Rady, oraz młodzieżowym działaczem sportowym.
Radny p. Tomasz Żak zgłosił kandydaturę p. Barbary Białeckiej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Spośród zgłoszonych kandydatur zgodę na kandydowanie wyraził radny
p. Mariusz Lewandowski.
Przewodniczący
obrad
stwierdził,
że
na
funkcję
I
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości zgłoszony został p. Mariusz
Lewandowski.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o
przygotowanie kart do głosowanie i przeprowadzenie wyborów.
Przewodniczący obrad ogłosił 5-cio minutową przerwę.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin Nieznalski przedstawił
zasady głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Pakości.
Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o
rozdanie kart do głosowani, a radnych o dokonanie wyboru.
Po policzeniu głosów i sporządzeniu przez Komisję Skrutacyjną protokołu
głosowania, Przewodniczący komisji poinformował że, minimalna liczba
głosów do dokonania ważnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z
§ 6 Regulaminu wynosi 8.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, głosów
ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się
oddano 1, głosów przeciw wyborowi kandydata oddano 4.
Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów za wyborem:
1. p. Lewandowski Mariusz – 10 głosów.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat
Mariusz Lewandowski uzyskał minimalną liczbę głosów do dokonania ważnego
wyboru i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
/protokół z głosowania stanowi zał. do protokołu/
Przystąpiono do przeprowadzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Przewodniczący obrad p. Jerzy Joachimiak poprosił o podawanie
kandydatur na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny p. Zygmunt Groń zgłosił kandydaturę p. Marka Szymborskiego,
uzasadniając, że jest on radnym już drugą kadencję, z dużym poparciem.
Radny p. Tomasz Kujawa zgłosił kandydaturę p. Mariusza Augustyna.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do funkcji II
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący
obrad
stwierdził,
że
na
funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości zgłoszeni zostali:

II

1. p. Szymborski Marek,
2. p. Augustyn Mariusz.
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Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
kart do głosowanie i przeprowadzenie wyborów.
Przewodniczący obrad ogłosił 5-cio minutową przerwę.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin Nieznalski przedstawił
zasady głosowania.
Przystąpiono do głosowania.
Po policzeniu głosów i sporządzeniu przez Komisję Skrutacyjną protokołu
głosowania, Przewodniczący komisji poinformował że, minimalna liczba
głosów do dokonania ważnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z
§ 6 Regulaminu wynosi 8.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, głosów
ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się
oddano 1.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za wyborem:
1. p. Augustyn Mariusz – 4 głosy,
2. p. Szymborski Marek – 10 głosów.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat Marek
Szymborski uzyskał minimalną liczbę głosów do dokonania ważnego wyboru i
został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
/protokół z głosowania stanowi zał. do protokołu/
W związku z powyższym przystąpiono do przegłosowania projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w
Pakości wybrani zostali:
1. p. Mariusz Lewandowski,
2. p. Marek Szymborski.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 21 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na
2015r.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 4 ust. 1
Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, na ostatniej sesji w roku Rada uchwala
ramowy plan sesji na rok następny. W planie pracy na 2015 rok określone
zostały podstawowe tematy sesji, w każdym czasie Rada może dokonać zmian i
uzupełnień w ramowym planie. Plan pracy radni otrzymali w materiałach
sesyjnych.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości
na 2015 r.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 22 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o § 27 oraz § 28
ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu
Komisję Rewizyjną, której celem jest kontrolowanie działalności burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W
związku z tym, że radni deklarowali swoją gotowość do pracy w komisjach
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problemowych zaproponował powołanie Komisji Rewizyjnej w następującym
składzie:
1. p. Barbara Szelągowska,
2. p. Mariusz Augustyn,
3. p. Zygmunt Groń,
4. p. Józef Perdał,
5. p. Andrzej Krokos.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i składu komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 23 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie powołania Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu
Przestrzennego.
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotem działania tej
komisji będą zagadnienia związane z tworzeniem na terenie gminy
odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz sprawy związane
z
planowaniem
przestrzennym,
urbanistyką
i
gospodarowaniem
nieruchomościami.
Zaproponował
powołanie
Komisji
Rozwoju
Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego w następującym składzie:
1. p. Józef Siembab,
2. p. Barbara Białecka,
3. p. Mariusz Lewandowski,
4. p. Andrzej Krokos,
5. p. Marek Szymborski.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i składu komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu
Przestrzennego.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 24 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotem działania tej
komisji będą zagadnienia z zakresu gospodarki lokalami mieszkaniowymi i
użytkowymi, sprawy czynszów, tematyka ładu i porządku publicznego,
bezrobocia oraz pomocy społecznej. W związku z tym, że do pracy w komisji
zgłosiło się tylko czterech radnych poprosił o podanie jeszcze jednej
kandydatury do jej składu. Podkreślił, że jest to komisja bardzo potrzebna w
naszym środowisku, ponieważ wiemy jak dzisiaj wygląda sytuacja nie tylko
mieszkaniowa. Problemy tych ludzi komisja porusza kilkakrotnie i nie raz jest
trudno znaleźć rozwiązanie, ale satysfakcja z pracy jest duża, bo wiemy, że
jednak ludziom pomagamy. Zaproponował kandydaturę p. Renaty Proskury,
która wyraziła zgodę. Zaproponował powołanie Komisji Spraw Społecznych i
Porządku Publicznego w następującym składzie:
1. p. Tomasz Kujawa,
2. p. Jerzy Joachimiak,
3. p. Jacek Orzechowski,
4. p. Barbara Białecka,
5. p. Renata Proskura.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i składu komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 25 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi.
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotem działania tej
komisji będą zagadnienia zawiązane z prowadzeniem placówek oświatowych a
także sprawy związane z kulturą, turystyką i sportem na terenie gminy Pakość. Z
uwagi na to, że zgłoszono sześć kandydatur do pracy w komisji, a zgodnie ze
Statutem komisje pracują w pięcioosobowym składzie konieczne jest
przeprowadzenie głosowania. Żadna ze zgłoszonych osób nie zrezygnowała z
pracy w komisji.
Kandydatura p. Tomasza Kujawy
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

8 radnych
0 "
7 "

Kandydatura Mariusza Augustyna
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

5 radnych
0 "
10 "

Kandydatura p. Józefa Perdała
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

12 radnych
1 "
2 "
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Kandydatura p. Mariusza Lewandowskiego
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

8 radnych
0 "
7 "

Kandydatura p. Jacka Orzechowskiego
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

9 radnych
0 "
6 "

Kandydatura p. Zygmunta Gronia
GŁOSOWANIE
za wyborem
przeciw wyborowi
wstrzymało się

10 radnych
0 "
5 "

Przewodniczący obrad poinformował, że w wyniku głosowania w skład
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi weszli:
1.
2.
3.
4.
5.

p. Tomasz Kujawa,
p. Józef Perdał,
p. Mariusz Lewandowski,
p. Jacek Orzechowski,
p. Zygmunt Groń.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i składu komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 26 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska.
Przewodniczący obrad poinformował, że komisja ta zajmować się
będzie zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, ekologii, a także
sprawami wsi.
W związku z wejściem do składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego z kandydowania do składu ww. komis zrezygnowała p. Renata
Proskura.
Zaproponowano kandydatury p. Mariusza Augustyna i p. Barbary
Białeckiej. Radny Augustyn zrzekł się kandydowania na rzecz radnej Białeckiej.
Przewodniczący obrad zaproponował powołanie Komisji
Społecznych i Porządku Publicznego w następującym składzie:
1. p. Marcin Nieznalski,
2. p. Barbara Szelągowska,
3. p. Józef Siembab,
4. p. Tomasz Żak,
5. p. Barbara Białecka.

Spraw

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i składu komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 27 - zapytania i wolne wnioski.
Zapytań i wniosków nie wniesiono.
Do pkt. 28 - odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Pozwólcie, że poinformuję Państwa, iż odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje zostaną udzielone w trybie pisemnym, przeanalizujemy tych kilka
interpelacji, które zostały zgłoszone, za wyjątkiem dwóch. Jedna dotyczyła
sprawy zakupu opału, skierowana generalnie do Przedsiębiorstwa Usług
Gminnych i taka odpowiedź pisemna zostanie udzielona przez dyrektora
Wojtysiaka, natomiast druga propozycja generalnie dotyczyła zaproszenia na
obrady sesji Rady Miejskiej radnych powiatowych. Myślę, że tutaj Pan
przewodniczący taką wolę wyrazi i na jedną z najbliższych sesji, a być może na
wszystkie najbliższe sesje będziemy się starali prosić naszych przedstawicieli w
Radzie Powiatu Inowrocławskiego do udziału w naszych posiedzeniach.
Szanowni Państwo chciałbym wyrazić swoją radość i podziękować
Wysokiej Radzie za to, że Wysoka Rada w jednym z ostatnich dni kończącego
się 2014 roku dokonała uchwalenia budżetu naszej gminy na rok 2015. Jest to
podstawowe narzędzie pracy, naszej pracy nie tylko urzędniczej, ale również i
Państwa pracy przecież. Ale przede wszystkim myślę, że mieszkańcy będą
zadowoleni z tego faktu, że taki budżet gminy został uchwalony, został podjęty,
ponieważ to już od pierwszych dni, pierwszych godzin nowego roku będziemy
mogli realizować swoje zadania nie tylko te własne wynikające z ambicji i
potrzeb mieszkańców, ale również te zlecone z zakresu administracji rządowej.
To jest bardzo ważna wiadomość, tym bardziej, że śledząc to co się dzieje w
życiu samorządowym przynajmniej w okolicy Pakości to można było zauważyć,
że wszystkie gminy w okolicy już te sesje budżetowe odbyły. U nas akurat tak
się złożyło, że na dzisiaj została ona zaplanowana, ale to i tak bardzo dobra
myślę informacja i wiadomość dla naszych mieszkańców. Chciałbym również
pogratulować Radzie Miejskiej tego faktu bardzo istotnego, że Państwo dzisiaj
ukonstytuowaliście swoje organy statutowe. To też bardzo dobra informacja,
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bardzo dobra informacja również dla naszej gminy. Proszę Państwa nie chodzi o
to, żeby było jednakowo, nie chodzi o to żeby było pięknie i jednolicie. Chodzi
o to, żeby czerpać również z tej różnorodności, bo ta różnorodność to jest myślę
taki podstawowy walor demokracji i będziemy się starali robić przez te
najbliższe cztery lata wspólnie wszystko, aby z tej różnorodności czerpać. To
jest nowa siła, również i to, że tak się zdarzyło, że zmiana okręgów wyborczych
w naszej geografii wyborczej w gminie, nie tylko u nas, ale również i wola
mieszkańców naszej gminy spowodowała, że w 50% nasza pakoska Rada
Miejska składa się z ludzi, którzy debiutują w tej roli radnego Rady Miejskiej,
ale to też siła dla naszej gminy. Siła duża myślę, potrzebna była taka świeżość,
która pozwoli trochę nieco inaczej być może spojrzeć na nasze problemy, być
może poszukać nowych rozwiązań. Jesteśmy tutaj po to żeby służyć
mieszkańcom i to jest najważniejsza rzecz, która nas tutaj zbiera. A jeśli przy
tym, po czterech latach dojdziemy wspólnie do wniosku, że mamy chociaż jakąś
szczyptę satysfakcji, że zrobiliśmy coś dobrego to chyba o to w tym życiu
samorządowym i tu w życiu w ogóle w naszej wspólnocie pakoskiej chodzi.
Kończąc i korzystając z tego, że dzisiaj jesteśmy tak tutaj postrzegani również i
na zewnątrz, albo będziemy to za pośrednictwem tego medium, które tutaj takim
oczkiem czerwonym patrzy w moim kierunku i patrzyło w kierunku wszystkich
rozmówców występujących przy tym mikrofonie, chciałbym przekazać również
najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, dla
Państwa również, oby ten przyszły rok 2015, który już wkrótce za kilkadziesiąt
godzin się rozpocznie dostarczył nam wielu satysfakcji i tych osobistych i tych
zawodowych. Niech to będzie dobry rok dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy i dla Państwa również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Do pkt. 29 - zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad podziękował obecnym za czynny udział i zamknął
obrady II sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: A.E.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak
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