Protokół nr IX/15
z IX sesji Rady Miejskiej w Pakości
odbytej w dniu 24 listopada 2015 r.
w godz. 14.00 – 15.40
Obradom IX 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 2015 r., poz. 1515 z póź. zm./ otworzył
IX sesję Rady Miejskiej w Pakości. Poinformował obecnych, że na zaproszeniach
błędnie zamieszczono numer sesji.
Przewodniczący obrad powitał radnych, Burmistrza Pakości, pracowników
Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek samorządowych, sołtysów oraz
zaproszonych gości.
W obradach sesji uczestniczyli mieszkańcy sołectw Wielowieś i Kościelec.
Do pkt. 2 - stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w IX sesji Rady Miejskiej w Pakości
uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93% składu rady. Quorum jest zachowane.
Rada może obradować i podejmować uchwały.
Radny nieobecny:
1. p. Józef Siembab
/lista obecności stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 3 - zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad IX sesji
Rady Miejskiej w Pakości w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie od
23 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r.
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6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Budżetu i
Finansów za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Marcina Nieznalskiego,
- dyskusja.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego za okres od grudnia 2014 r. do
listopada 2015 r.,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji p. Renaty Proskura,
- dyskusja.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy
Pakość”,
- wystąpienie Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i
Ochrony Zdrowia p. Elżbiety Szymborskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku
rolnego na 2016 r.,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie opłaty
targowej na 2016 rok,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
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- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość,
- wystąpienie Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług
Gminnych
Sp. z o.o. w Pakości p. Macieja Wojtysiaka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej
w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość,
będących własnością osoby fizycznej,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części
obrębów geodezyjnych Kościelec i Wielowieś,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
21.Zapytania i wolne wnioski.
22.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
23.Zamknięcie sesji.
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Radny p. Marcin Nieznalski
Zwrócił się z prośbą o przesunięcie pkt. 20 proponowanego porządku obrad,
rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych Kościelec i
Wielowieś, do pkt. 10, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców gminy
tym tematem, aby nie przetrzymywać osób obecnych na sesji.
Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Przystąpiono do przegłosowania zmiany porządku obrad.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
zmianę porządku obrad IX sesji.
Do pkt. 4 - przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poinformował obecnych, że protokół z VIII 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 VIII sesji Rady
Miejskiej w Pakości i przystąpienie do głosowania.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
protokół VIII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
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Do pkt. 5 – zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości
w okresie od 23 października 2015r. do 17 listopada 2015r.
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 23 października
2015r. do 17 listopada 2015r.
/informacja o działalności Burmistrza Pakości stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 6 - interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Marek Szymborski
- w imieniu mieszkańców Pakości zwrócił się z prośbą o montaż nowego
znaku „zakaz wjazdu” na drogę wzdłuż tzw. małej obwodnicy, przy
kaplicy „Płaczące niewiasty”,
- radny ponowił interpelację w sprawie postawienia znaków „uwaga straż”
w ciągu ulic Szkolnej i Św. Jan w Pakości,
- zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości dosadzenia drzew
kasztanowca w ciągu ul. Dworcowej w Pakości. Podczas realizacji
inwestycji polegającej na budowie kanalizacji wycięto kilka sztuk, a ta
ulica słynęła z tych drzew.
- radny zwrócił się z prośbą o uporządkowanie gałęzi przy posesji na
ul. Szkolnej 49 w Pakości,
- zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podświetlenia znaku
„droga z pierwszeństwem przejazdu” usytuowanego przed
skrzyżowaniem ulic Inowrocławska-Barcińska-Rynek w Pakości.
Radna p. Barbara Białecka
- zwróciła się z prośbą o wystąpienia do koła łowieckiego w sprawie
rozważenia możliwości odstrzału lisów w okolicy m. Kościelec. Stada
lisów bardzo się rozmnożyły i stają się coraz bardziej uciążliwe.

5

Radna p. Renata Proskura
- radna zwróciła się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu w sprawie uporządkowania terenu /wykopy/ na
skrzyżowaniu dróg w kierunku centrum m. Radłowo.
Do pkt. 7 – wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Nie zgłoszono wniosków i zapytań.
Do pkt. 8 – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Budżetu i
Finansów za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.
Przewodniczący obrad poprosił o wystąpienie Przewodniczącego Komisji
p. Marcina Nieznalskiego.
Radny przedstawił skład Komisji Budżetu i Finansów. Poinformował, że w
okresie sprawozdawczym komisja odbyła 10 posiedzeń działając zgodnie z planem
pracy i zawartą w nim tematyką. Podkreślił, że koleżanki i koledzy radni otrzymali
sprawozdanie w materiałach sesyjnych. Podziękował członkom komisji za
aktywny udział w jej pracach i prawie stuprocentową frekwencję podczas
posiedzeń.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Budżetu i Finansów za okres od
grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.
/informacja stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 9 - zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego za okres od grudnia 2014 r. do listopada
2015 r.
Przewodniczący obrad poprosił o wystąpienie Przewodniczącą Komisji
p. Renatę Proskura.
Radna przedstawiła skład Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego. Poinformowała, że w okresie sprawozdawczym komisja odbyła 10
posiedzeń. Plan pracy został w większości zrealizowany, a frekwencja podczas
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posiedzeń była bardzo wysoka. Podziękowała członkom komisji za aktywny udział
w jej pracach i wytrwałość.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.
/informacja stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 10 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części
obrębów geodezyjnych Kościelec i Wielowieś.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na przystąpienie do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenie
gminy Pakość, dla obszaru obejmującego część obrębu Wielowieś i część obrębu
Kościelec. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rozstrzyga rada
gminy w drodze uchwały. Przedstawię Państwu kolejność procedury
administracyjnej związanej z przystąpieniem do planu miejscowego. Po przyjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu następuje ogłoszenie
Burmistrza o podjęciu tejże uchwały i o informacji na temat zbierania wniosków.
Ogłoszenie to umieszcza się na okres nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
Następnie przystępuje się do czynności związanych ze sporządzeniem projektu
planu wraz z niezbędnymi załącznikami. W kolejnej czynności mamy wystąpienie
o opinie i uzgodnienia przygotowanego projektu. Jest to okres nie krótszy niż 14
dni i nie dłuższy niż 30 dni. W dalszej kolejności następuje wyłożenie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. W
czasie tego wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną. Zawiadamia o wyłożeniu
projektu planu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyłożeniem. Wyłożenie
projektu trwa co najmniej 21 dni i w tym czasie właśnie odbywa się dyskusja
publiczna. Po zakończeniu wyłożenia projektu planu, zainteresowane osoby mogą
składać uwagi w terminie nie krótszym niż 14 dni od zakończenia okresu
wyłożenia projektowanego planu. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag pozytywnych
lub też negatywnych następuje w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu
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ich składania. W dalszej kolejności, plan z przyjętymi lub też nie przyjętymi
uwagami, zostaje przedłożony radzie z listą nieuwzględnionych uwag i w tym
momencie rada zatwierdza projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub też cofa i nie przyjmuje tego planu. Nie przyjęcie tego planu na
sesji powoduje ponowne wysłanie do uzgodnień, jeśli zachodzi taka konieczność, i
ponowne wyłożenie tego planu do publicznego wglądu. W dalszej kolejności po
przyjęciu ostatecznym tej uchwały przez radę, przekazywana jest ona wojewodzie,
w celu przeprowadzenia kontroli zgodności z przepisami prawa, przyjęcie tego
planu lub też uchylenia go w części lub w całości. Następnie mamy w dalszej
kolejności publikację w dzienniku urzędowym i wejście w życie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście istnieją też środki
odwoławcze w całej procedurze i po ogłoszeniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osoby, które mają interes prawny mogą wezwać
Radę Miejską do usunięcia naruszeń. Konieczność udzielenia tej odpowiedzi
spoczywa na radzie przez okres 2 miesięcy. Nie usunięcie naruszenia powoduje
możliwość wniesienia skargi do WSA za pośrednictwem Rady Miejskiej. Cała
procedura trwa kilka miesięcy i podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym rozpoczyna
dopiero wszystkie czynności administracyjne związane z przystąpieniem i
sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo
proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Głosy w dyskusji:
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Joachimiak
Czyli mamy rozumieć, że dzisiejsze decyzje nie zaważą, to jest dopiero początek
drogi do ewentualnej budowy.
Radny p. Marcin Nieznalski
Chciałem dodać, że opinie Rady Sołeckiej z Kościelca i z Wielowsi były
negatywne, na temat przystąpienia do tego planu, bo jak wszyscy wiemy chodzi o
postawienie wiatraka. Dziękuję.
Innych uwag nie wniesiono.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

6 radnych
3 "
5 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru
obejmującego części obrębów geodezyjnych Kościelec i Wielowieś.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 11 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na
terenie gminy Pakość”.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i
Ochrony Zdrowia p. Elżbietę Szymborską.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu.
Podjęcie tej przedmiotowej uchwały jest podyktowane zwiększeniem
środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Pakość w 2015 r., z uwagi na
pozyskanie dodatkowych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Jest to kwota 4 481,00 zł. Proponujemy, aby środki te
przeznaczyć w kwocie 2 000,00 zł na kontynuację działalności Punktu
Konsultacyjnego ds. Uzależnień i 2 481,00 zł na realizację programów
profilaktycznych m.in. w szkołach. Dziękuję i proszę o podjęcie przedmiotowej
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie
gminy Pakość”.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 12 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotową uchwałę podejmuje się w celu określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości na rok 2016 dla osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych gminy Pakość. Górne stawki podatku od
nieruchomości zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
5 sierpnia tego roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2016 r. Nadmienię, że nasze stawki zostają utrzymane na
poziomie roku 2015. Teraz Państwu przedstawię propozycję stawek.
Stawka podatku od nieruchomości, od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni - 0,87 zł,
- stawka od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od
1 ha powierzchni - 4,58 zł,
- stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,26 zł,
- stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m²
powierzchni - stawka 3,00 zł.
Stawka od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej:
- budynków mieszkalnych - 0,66 zł,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 22,50 zł,
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł,
- stawka od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł,
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- stawka od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi
7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,54 zł.
Stawka od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 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

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 13 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest dążeniem do wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pakość, a w szczególności
przyciągnięcia inwestorów. W konsekwencji, działania powyższe powinny
przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy. Ożywienie
gospodarki może nastąpić m.in. poprzez zaproponowanie przedsiębiorcom
zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc
pracy. Chciałabym teraz przedstawić Państwu projekt uchwały. Paragraf 1, w
którym zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w
niniejszej uchwale: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli związane są z utworzeniem w
nich nowych miejsc pracy na terenie gminy Pakość.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której
udzielanie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Pomoc de minimis
może być udzielana wyłącznie podatnikom, dla których wartość pomocy de
minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy
de minimis uzyskanej przez danego podatnika w różnych formach i z różnych
źródeł, w okresie trzech lat kalendarzowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, tj. w przeliczeniu na
dzień wydania decyzji, dzisiaj wynosi ta stawka 4,26 zł, byłoby to 852 180,00 zł,
w przypadku podatnika działającego w sektorze transportu drogowego towarów –
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.
W § 2 określamy zwolnienie. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje
na okres:
- 1 roku podatkowego – w przypadku utworzenia co najmniej 2 nowych
miejsc pracy,
- 2 lat podatkowych – w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych
miejsc pracy,
- 3 lat podatkowych – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych
miejsc pracy.
Za każde nowo utworzone miejsce pracy, zwalnia się z podatku od nieruchomości,
czyli określamy przedmiot zwolnienia:
- 75 m² powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
- 500 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
- 10 000 zł wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Wysokość udzielonego zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może
przekroczyć podatku należnego za nieruchomość związaną z prowadzeniem
działalności gospodarczej za dany rok podatkowy. Zwolnienie z podatku od
nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utworzone zostały nowe miejsca pracy i uzyskano
potwierdzenie spełnienia warunków do uzyskania pomocy na podstawie niniejszej
uchwały. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost liczby zatrudnionych
u danego podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12
miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.W
miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa
rozwiązaniu, podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany zatrudnić
nowego pracownika. Nie uważa się za tworzenie nowych miejsc pracy w
odniesieniu do przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, zmiany
nazwy lub właściciela.
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W § 3 określono zwolnienie z podatku od nieruchomości, które stanowi pomoc de
minimis, przysługuje podatnikowi, po łącznym spełnieniu następujących
przesłanek:
1) utworzenie na terenie gminy Pakość nowych miejsc pracy i utrzymanie ich
co najmniej przez okres objęty zwolnieniem z podatku,
2) zgłoszenie organowi podatkowemu (Burmistrzowi Pakości) zamiaru
korzystania z pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym
utworzono nowe miejsca pracy, wraz z:
a) informacją w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 lub deklaracją
na podatek od nieruchomości DN-1 uwzględniającą zwolnione
przedmioty opodatkowania,
b) dowodami potwierdzającymi aktualny stan zatrudnienia, w
szczególności zgłoszeniami pracowników do obowiązkowego
ubezpieczenia oraz stan zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy,
poprzedzających nabycie uprawnień do zwolnienia,
c) oświadczeniem (informacją) wnioskodawcy zawierającą wykaz osób
nowozatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym
wymiarze czasu pracy (ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresem
zamieszkania i datą zatrudnienia),
d) wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
e) oświadczeniem lub zaświadczeniami o pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczeniem o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie.
Paragraf 4, w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na
podstawie niniejszej uchwały, podatnik jest zobowiązany celem zachowania prawa
do zwolnienia, przedstawić bez wezwania organowi podatkowemu:
- potwierdzone przez oddział ZUS kopie deklaracji ZUS DRA za każdy
kwartał zwolnienia, w terminie 25 dni po zakończeniu każdego kwartału,
- każdorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis
poza niniejszą uchwałą, informację o wartości otrzymanej pomocy de
minimis.
Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie
przestrzegania przez podatnika warunków udzielenia zwolnienia z podatku od
nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania
zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez
podatników. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest na żądanie
organu udzielającego pomocy do przedłożenia dodatkowych informacji,
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niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i
monitorowania.
Paragraf 5, podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdy:
- stan zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia ulegnie
zmniejszeniu a w wolne miejsce nie zatrudniono nowego pracownika,
- przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane, o których mowa
w § 3,
- nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w §
4.
O utracie warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany
powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do
zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w
którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w przypadkach o
których mowa w ust. 1. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze
zwolnienia następuje w przypadku przedstawienia organowi podatkowemu
nieprawdziwych danych co do spełnienia prawa do zastosowania zwolnienia. W
przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach
przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej, poprzez zapłatę podatku od
nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
W paragrafie 6, podatnik korzystający z pomocy w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie może korzystać z pomocy
udzielanej w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych
uchwalonych przez Radę Miejską w Pakości. Do zwolnień określonych w uchwale
nie mają prawa podatnicy, którym umorzono zaległość podatkową należną
budżetowi Gminy, lub którzy posiadają zaległości podatkowe z tytułu podatków
stanowiących dochody budżetu Gminy.
W paragrafie 7, wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
W paragrafie 8 wpisano, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionego
projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "
14

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 14 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
W celu określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
na rok 2016, chciałabym Państwu przedstawić propozycję naszych stawek.
Nadmieniam, że stawki zostają utrzymane w wysokości roku bieżącego.
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Pakość:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 656,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.042,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.250,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.563,00 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.563,00 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.563,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
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dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego) – 750,00 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.094,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.823,00 zł.
Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 15 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania
podatku rolnego na 2016 r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Proponujemy obniżenie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą
naliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze gminy Pakość, ogłoszoną w
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Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, z kwoty 53,75 zł
za 1 dt do kwoty 43,50 za 1 dt. Nadmieniam, że uzyskaliśmy pozytywną opinię
Izby Rolniczej, do której ten projekt został wysłany. 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

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą
naliczania podatku rolnego na 2016 r.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 16 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności
i wysokość stawek opłaty targowej. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym i
ustaw o podatkach i opłatach lokalnych od nowego roku wprowadza
fakultatywność tej opłaty, jednakże w celu kontynuowania opłaty targowej na
terenie naszej gminy proponujemy przyjęcie opłaty targowej. Przedstawię Państwu
brzmienie tej uchwały.
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Pakości:
- określa wysokość stawek opłaty targowej,
- określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
- zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta,
terminy płatności dla inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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§ 2. Na terenie Gminy Pakość wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży:
1) na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Pakości:
a) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów rolno –
spożywczych - 12,00 zł,
b) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów przemysłowych 25,00 zł,
c) ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i energię elektryczną 35,00 zł,
2) w miejscach poza targowiskiem miejskim na terenie miasta Pakości -100,00 zł,
3) przy cmentarzu parafialnym w okresie od 25 października do 2 listopada od
sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy i świerku - 30 zł,
4) na terenie miasta Pakości w okresie od 15 do 31 grudnia od sprzedaży choinek,
ozdób choinkowych, świerku i fajerwerków - 30,00 zł.
§ 4. Opłata targowa jest opłatą dzienną. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio
od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta opłaty
targowej wyznacza się Pana Marcina Dąbrowskiego. Ustala się wynagrodzenie
inkasenta opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe pobieranie
opłaty targowej i przekazywanie jej do kasy Urzędu Miejskiego w terminie :
- do dnia 17 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w
okresie od 1-go do 15-go każdego miesiąca,
- do dnia 2 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie
od 16-go do końca poprzedniego miesiąca.
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

13 radnych
0 "
1 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 17 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem dostosowania wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych do aktualnie obowiązujących
ustaw. W przypadku podatku od nieruchomości nastąpiła zmiana stawki dla
gruntów pod jeziorami, to zostało wprowadzone w informacji oraz wprowadzono
nową stawkę dla gruntów objętych obszarem rewitalizacji. Odnośnie podatku
leśnego nastąpiło zniesienie niższej stawki dla lasów ochronnych. W deklaracji
została również uwzględniona jednorazowa płatność podatku w kwocie nie
wyższej niż 100,00 zł. Deklaracje i informacje zostaną umieszczone na stronie BIP
i będzie można już stosować te wprowadzone na dzisiejszej sesji. 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

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Do pkt. 18 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość.
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Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Dyrektora
Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości p. Macieja Wojtysiaka.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo.
Ten projekt uchwały był bardzo dokładnie omawiany podczas obrad
wszystkich komisji. Zostałem przeegzaminowany myślę, że we wszystkich
możliwych kierunkach. Chciałbym tylko przypomnieć, że w projekcie
przedstawionym zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2007 r. o zaopatrzeniu w
wodę i odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o
uchwalenie następujących stawek: obecnie woda 2,88 zł brutto za 1 m3, prosimy o
zmianę o 10 gr. na 2,98 zł, ścieki 6,52 zł obecnie, proponuję wzrost o 0,33 gr. do
6,85 zł, przy grupie A i B czyli Pakość i Kościelec. Jeśli chodzi o grupę C - woda
w miejscowości Giebnia 4,14 zł obecnie, i chciałbym pozostawić bez zmian.
Dodam tylko, że jeśli chodzi o kanalizację w miejscowości Pakość, kanalizację
grupy A odprowadzaną do Sadłogoszcza, to z każdego 1 m3, czyli z 6,52 zł,
obecnie płacę do firmy WODBAR 4,34 zł brutto, reszta pozostaje na obsługę sieci.
To podczas komisji omawiałem, kalkulowałem, przedstawiałem wszystkie
rachunki, które zobowiązany jako Przedsiębiorstwo jestem pokazać. Całość, jeśli
mogę tak streścić, grupa A i B, czyli Pakość i Kościelec, razem 9,83 zł brutto za
1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych i oczyszczanych ścieków. 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

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 19 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w
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obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość,
będących własnością osoby fizycznej.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na zamianę
nieruchomości. Są to działki, które łącznie mają po 227 m2. Powstały one w
wyniku podziału działki 95/1 i 94/1, własność osoby fizycznej i działki nr 90, która
jest własnością gminy. Wydzielone działki mają stanowić poszerzenie drogi
gminnej w miejscowości Rycerzewo, w celu umożliwienia łatwiejszego dostępu
maszynom rolniczym i pojazdom poruszającym się na tej drodze. Wniosek był
skierowany przez p. Batlińskiego, który jest właścicielem działek 95/1, 94/1 a
także 95/2 i najczęściej korzysta z tej drogi gminnej, w celu dojazdu do pól
uprawnych. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości stanowiących własność gminy i osoby fizycznej.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość,
położonej w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo
gm. Pakość, będących własnością osoby fizycznej.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 20 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
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Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest zmiana w uchwale nr VII/49/2011 Rady
Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów. Projekt uchwały jest konsekwencją wniosku
przewoźnika Kujawy-Trans, który został złożony w październiku 2014 r. w
sprawie utworzenia nowych przystanków komunikacyjnych. Po przeanalizowaniu
wniosku przewoźnika wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych w
Inowrocławiu w październiku 2014 r. o uzgodnienie lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych. W odpowiedzi Zarząd Dróg Powiatowych wskazał
kilometraże nowych przystanków komunikacyjnych, zostały sporządzone projekty
zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych, wprowadzających nowe
przystanki komunikacyjne. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Zarządu Dróg
Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji w sprawie przyjęcia tych projektów
zmian stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych. Zostały one zatwierdzone
przez Starostę Inowrocławskiego i Rada Miejska 30 kwietnia 2015 r. podjęła
uchwałę nr V/42/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pakość dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców. Ta uchwała podjęta przez Radę została przekazana do Zarządu Dróg
Powiatowych w Inowrocławiu i Zarząd podjął uchwałę nr IX/77/2015 w dniu
28 sierpnia 2015 r. Była to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Nastąpiła aktualizacja
załącznika nr 1 do porozumienia w sprawie użyczenia przez Powiat Inowrocławski
w zarządzanie gminie Pakość przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w
pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Zarząd
Dróg Powiatowych wskazał uaktualniony kilometraż tychże przystanków, co
zostało uwzględnione w przedstawionym Państwu projekcie uchwały. Dotyczy on
wprowadzenia 24 przystanków na terenie gminy Pakość. Są to przystanki
zlokalizowane, jak na załączniku mapowym; przystanek nr 1 – Radłowo 97, dalej
przy nieruchomości Radłowo 102, trzeci przystanek – Jankowo 107, 5 i 6 - Łącko
nr 8C, 7 – Łącko nr 1, 8 - Wojdal nr 10, 9 i 10 – Wojdal – Żwirownia, 11Ludkowo nr 17, 12 – przy nieruchomości Wielowieś 22, 13 i 14 – Wielowieś nr 1,
15 i 16 – Rybitwy przy nieruchomości nr 89, 17 i 18 – przy nieruchomości nr 87B
w miejscowości Kościelec, 19 i 20 – Kościelec 85, 21 – Kościelec za przejazdem
kolejowym, 22 – Kościelec 75, 23 i 24 – Kościelec – laboratorium. To są nowe
przystanki przy drogach powiatowych na terenie gminy Pakość. Bardzo proszę o
przyjęcie projektu uchwały.
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Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 21 - zapytania i wolne wnioski.
Radny p. Jerzy Joachimiak
- zwrócił uwagę na kwestię sprzątania ulic przez firmę, która w chwili
obecnej prowadzi prace porządkowe na terenie miasta Pakość. Firma
sprząta tylko główne ulice. Dochodzą sygnały od mieszkańców, że liście
zebrane podczas sprzątania zostają wywożone na teren należący do osoby
prywatnej, zamiast na wysypisko. Radny podziękował za realizację
interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji.
Radny p. Zygmunt Groń
- przychylił się słów przedmówcy, że firma, która sprząta na terenie miasta
nie zdaje egzaminu. Jest wiele negatywnych uwag ze strony
mieszkańców Pakości, co do jakości wykonywanych przez nią usług.
Do pkt. 22 - odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
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Głównym przedmiotem dzisiejszej sesji było podjęcie tzw. uchwał
podatkowych. Te podatki zostały przez Wysoką Radę przyjęte. Należy podkreślić,
że stawki podatków utrzymaliśmy na poziomie ubiegłorocznym, nie uwzględniając
nawet poziomu inflacji. Może gdzieś w drobnych szczegółach takie odstępstwa
były, ale co do zasady, taką generalnie staraliśmy się zastosować, aby te stawki
podatków utrzymać na ubiegłorocznym poziomie. Jednym z takich trudniejszych
punków obrad dzisiejszej sesji była sprawa miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Myślę, że Rada podjęła słuszną decyzję, ponieważ jest to ten
pierwszy krok, który daje możliwość mieszkańcom wnoszenia protestów, uwag do
opracowanego miejscowego planu. A nawet gdyby w przyszłości kierunek był
taki, żeby nie doprowadzić do budowy wiatraka w tym miejscu, to opracowanie
miejscowego planu jest najlepszym rozwiązaniem. Innymi słowy dajemy to
zielone światło urbaniście, żeby przystąpił do prac. Jeśli urbanista przekona nas, że
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przy uwzględnieniu protestów
mieszkańców nie ma możliwości postawienia w tym obszarze wiatraka, to wtedy
będziemy mieli jasność sytuacji przy podejmowaniu decyzji, podejmowaniu
uchwały o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Myślę, że kierunek jest słuszny, dajemy taką możliwość urbaniście, niech on
pracuje. Zresztą dzisiejszy układ głosowania o tym świadczy, pięcioro radnych
wstrzymało się od głosu. Ja myślę, że kiedy dobrniemy do końca tej procedury, o
której mówiła na wstępie Pani Sekretarz, to Państwo będziecie mieli jednoznaczną
opinię, tak czy nie. Dobrze się stało o tyle, że nie możemy nie rozpatrzyć wniosku
przedsiębiorcy, który wystąpił z takim wnioskiem o opracowanie miejscowego
planu. Miejscowy plan jest podstawą wydania pozwolenia na budowę. W tej chwili
przystępujemy do procedury i zobaczymy jaki będzie dalszy rozwój wypadków.
Jeśli chodzi o interpelacje Państwa radnych. Pan Marek Szymborski złożył
pięć interpelacji, większość z nich przyjmujemy do realizacji. Pierwsza dotyczyła
montażu znaku „zakaz wjazdu” na obwodnicę przy kaplicy „Płaczące niewiasty”.
Przyjmujemy do realizacji tą interpelację. Druga dotyczyła również zmiany
organizacji ruchu w obrębie remizy strażackiej. Chodzi o postawienie tablicy, czy
umiejscowienie tablicy „uwaga straż” w obrębie ulic Św. Jana i Szkolnej. Tutaj
myślę, że nie obejdzie się bez opracowania planu i złożenia wniosku do Starosty o
organizację ruchu, chociaż to takie wydawałoby się proste, tylko dwie tabliczki
informujące. Taki wniosek w Starostwie Powiatowym złożymy. Trzecia
interpelacja dotyczyła uzupełnienia kasztanowców na ulicy Dworcowej.
Przyjmujemy ten wniosek do realizacji. Uporządkowanie gałęzi przy posesji
Szkolna 49, również w trybie pilnym przyjmujemy tę interpelację do realizacji.
Droga z pierwszeństwem przejazdu przy ul. Inowrocławskiej, podświetlenie znaku,
ten wniosek rozpatrzymy szczegółowo.
Jeśli chodzi o interpelację Pani radnej Białeckiej, nie wiem czy gmina może
wystąpić z wnioskiem do obwodu łowieckiego o odstrzał lisów. Pewnie jest to
możliwe, ale czy możemy wnioskować o to, czy prosić, rozpatrzymy ten problem.
Jeśli tych lisów jest tam taka duża ilość, to rzeczywiście dobry czas, bo to jest
chyba okres odstrzału tych zwierząt, żeby można było tę sprawę uporządkować.
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Interpelację zgłoszoną przez Panią radną Proskurę, przyjmujemy do realizacji w
trybie pilnym.
Pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka uwag dotyczących sprzątania gminy. Ta
umowa z firmą, która wygrała przetarg w tej sprawie obowiązuje jeszcze do końca
lutego przyszłego roku, firma z Golubia Dobrzynia. Zostały jeszcze trzy miesiące
realizacji tej umowy. Ja myślę, że mogę już publicznie powiedzieć, wcześniej nie
chciałem tego robić, aby całkowicie nie zniechęcać tej firmy do pracy. Nie
jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych usług i to już praktycznie od
dłuższego czasu wysyłaliśmy monity, tzw. „żółte kartki” jak my to nazywamy. No
i mamy problem, tzn. musimy coś z tym fantem zrobić, ponieważ od 1 marca musi
to jakoś zacząć funkcjonować. Sposobów jest kilka, możemy wrócić do
poprzedniego rozwiązania tzn. ponownie ogłosić przetarg i w trwodze czekać na
wynik tego przetargu, czy nasze przedsiębiorstwo wygra go czy nie. Ale mamy
taki plan, który wymaga oczywiście akceptacji Wysokiej Rady, aby zaangażować
w to sprzątanie gminy większą liczbę pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych i prac interwencyjnych. Innymi słowy, tegoroczny koszt sprzątania
gminy tj. kwota ok. 220 tys. zł. W projekcie budżetu na 2016 rok mamy
zaproponowaną kwotę 250 tys. zł i część tej kwoty, albo może i całą chcemy
skierować na działania związane z pozyskaniem jak największej ilości etatów z
Powiatowego Urzędu Pracy. Wyposażylibyśmy tych bezrobotnych w odpowiedni
sprzęt. Mamy już przygotowany plan podziału miasta oraz gminy na sektory i
każdy bezrobotny otrzymałby wybrany sektor i realizował to zadanie. Oczywiście
jest to spore wyzwanie logistyczne, w związku z czym i przede wszystkim mamy
wątpliwości czy uda nam się od 1 marca pozyskać z urzędu pracy odpowiednią
liczbę bezrobotnych. Podjęliśmy już rozmowy w tym zakresie, nikt nie potrafi nam
jeszcze teraz, na tym etapie wiążącej odpowiedzi udzielić. To jest pierwszy minus,
pierwsze niebezpieczeństwo. Drugie to takie, czy efekt rzeczowy będzie
odpowiedni, tego dzisiaj nie wiemy. Drugi rok narażać gminę na takie
doświadczenie, to też jest duży minus. W związku z czym poddaję jak gdyby ten
nasz plan pod rozwagę. Plusem na pewno byłoby to, że większa ilość
bezrobotnych uzyskałaby pracę w Pakości. To by nam jak gdyby trochę ten
problem społeczny rozwiązało, ale czy będzie efekt rzeczowy dobrze przyjęty
przez nas i przede wszystkim przez mieszkańców, tego dzisiaj nie wiemy. W
związku z tym proszę Wysoką Radę o dyskusję na komisjach. Zgłaszamy taki
problem i prosiłbym o zajęcie na komisjach wiążącego stanowiska. Będziemy
Państwa decyzje, czy podpowiedzi analizować w swoim czasie i zaproponujemy
ostateczne rozwiązanie. To tyle na temat sprzątania miasta Pakości, również i
gminy, bo przecież i z sołectw mamy takie sygnały, że w wielu miejscach jest
różnie. My staramy się interwencyjnie działać, kierować grupy, ale to nie o to
chodzi. Musimy dopracować się pewnego systemu, który byłby satysfakcjonujący
dla nas wszystkich. Kończąc chciałbym zaprosić i przypomnieć wszystkim
obecnym, że pojutrze w ośrodku kultury odbędzie się spotkanie na temat
planowanych w najbliższych latach i zgłoszonych przez nas głównych kierunków
zadań inwestycyjnych. Myślę, że to jest interesująca rzecz, powinna interesować
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nas wszystkich a mam nadzieję, że również będzie duża frekwencja ze strony
mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Burmistrz Pakości zaprosił także na prezentację i poświęcenie nowego wozu
strażackiego, oraz inaugurację iluminacji świątecznych, która planowana jest na
dzień 5 grudnia 2015 r.
Do pkt. 23 - zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad podziękował obecnym za czynny udział i zamknął
obrady IX sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: A.E.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

26

