Protokół nr XXXIII/18
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pakości
odbytej w dniu 27 września 2018 r.
w godz. 14.00 – 16.10
Obradom XXXIII 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ otworzył
XXXIII sesję Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad powitał: radnych, Burmistrza Pakości,
pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek samorządowych,
sołtysów oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2 - stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w XXXIII sesji Rady Miejskiej w
Pakości uczestniczy 13 radnych, co stanowi 86,7% składu rady. Quorum jest
zachowane, Rada może obradować i podejmować uchwały.
Radny nieobecny:
1. p. Andrzej Krokos,
2. p. Tomasz Żak.
/lista obecności stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 3 - zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad XXXIII
sesji Rady Miejskiej w Pakości w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie
od 31 sierpnia 2018 r. do 20 września 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na złożone interpelacje.
7. Wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
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8. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na
terenie gminy Pakość za rok szkolny 2017/2018,
- wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość
p. Agnieszki Chlebickiej,
- dyskusja.
9. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Pakość za pierwsze półrocze 2018 roku,
- wystąpienie Skarbnika Gminy Pakość p. Anny Kruszka,
- dyskusja.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r.
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość na lata 2018-2031,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- wystąpienie przedstawiciela Pracowni Urbanistycznej Plan 21
p. Magdaleny Kalinowskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
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16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
taksówkami na terenie Gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Pakość
niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
45/12, położonej w m. Jankowo, gm. Pakość stanowiącej własność osoby
fizycznej,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w m. Wojdal, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 86/3,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/10,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie lokali mieszkalnych
za wynagrodzeniem oraz na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej
w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
22.Zapytania i wolne wnioski.
23.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
24.Zamknięcie sesji.
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Przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
porządek obrad XXXIII sesji.
Do pkt. 4 - przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poinformował obecnych, że protokoły z XXXII
sesji Rady Miejskiej w Pakości był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz
przedłożony Burmistrzowi Pakości.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady
Miejskiej w Pakości i przystąpienie do głosowania.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska przyjęła protokół
XXXII sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Do pkt. 5 – zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości
w okresie od 31 sierpnia 2018 r. do 20 września 2018 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że radni informację o działalności
Burmistrza Pakości otrzymali w materiałach sesyjnych.
Uwag do informacji nie wniesiono.
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 31 sierpnia 2018r.
do 20 września 2018r.
/informacja o działalności Burmistrza Pakości stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 6 – interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na złożone
interpelacje.
Radna p. Barbara Białecka
- w imieniu mieszkańców miejscowości Gorzany zwróciła się z prośbą o
wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w sprawie
zamontowania lustra na ostrym zakręcie drogi powiatowej w kierunku
Janikowa. W ostatnim czasie, w tym miejscu miały miejsce dwie kolizje,
kierujący pojazdami wjechali w budynek stojący blisko przedmiotowej
drogi.
- ponowiła interpelację w sprawie uporządkowania poboczy (wycinka
krzewów) przy drodze powiatowej z Dziarnowa w kierunku Kościelca.
Wysokie krzewy znacząco ograniczają widoczność na tym odcinku drogi.
Radny p. Marcin Nieznalski
- zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu w sprawie uwzględnienia w budżecie 2019 r.
przebudowy drogi relacji Wielowieś-Jaksice. Radny podkreślił, że co
roku jest organizowana duża impreza na terenie sołectwa, a poruszanie
się tą drogą jest bardzo utrudnione ze względu na jej zły stan techniczny.
Radny p. Mariusz Lewandowski
- w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Mogileńskiej 27 i 29 w Pakości
zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy
rozbudowy parkingu na wysokości bloku Mogileńska 29.
Radny p. Zygmunt Groń
- zaproponował zasłonięcie znaków drogowych ustawionych w związku z
przebudową drogi wojewódzkiej nr 255, z uwagi na to, że prace nie są
jeszcze rozpoczęte. Wprowadzone ograniczenia utrudniają poruszanie się
po tej drodze.
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- radny zwrócił się z prośbą o odmalowanie na wysokości Przedszkola
Miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana, pasów przejścia dla pieszych na
pozostałościach asfaltu. Brak oznakowania powoduje trudności w
przejściu na drugą stronę ulicy.
Radny p. Mariusz Augustyn
- zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie i dopracowanie organizacji ruchu
pojazdów przy ul. Błonie w Pakości (wjazd od strony ul. Szkolnej i
Dworcowej).
- odniósł się do pisma i audytu Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy w sprawie możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej nr 251 i drogi powiatowej w m. Rybitwy. Radny
przytoczył treść ww. pisma. Z treści audytu nie wynika, czy budowa
ronda jest zasadna czy nie. Po niespełna roku czasu, który minął od
momentu opracowania audytu nie zostały zrealizowane żadne zalecenia
tam wskazane. Na wspomnianym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi
do wypadków i kolizji drogowych. Z uwagi na to radny zwrócił się z
prośbą o skierowanie pisma do zarządcy drogi o podjęcie odpowiednich
działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
- radny zwrócił się z pytaniem, co się dzieje na terenie nieruchomości w
m. Giebnia, które otrzymały wyróżnienie w konkursie „Grunt na medal”,
oraz jakie korzyści wypływają z istnienia Parku Kulturowego Kalwaria
Pakoska?
Radna p. Barbara Szelągowska
- w imieniu mieszkańców m. Rybitwy i Łącko zwróciła się z prośbą o
wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w sprawie
utworzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej w kierunku Łącka.
Istniejące pobocze jest kamieniste a droga wąska. W okresie jesiennozimowym, z uwagi na wcześnie zapadający zmrok, poruszanie się
pieszych wzdłuż tej drogi jest utrudnione.
Radny p. Marek Szymborski
- w imieniu osób starszych zwrócił się z prośbą o ustawienie ławki na
wysokości byłego ogródka jordanowskiego.
- radny zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie lamp ulicznych przy
Przedszkolu Miejskim w Pakości.
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- kolejna interpelacja dotyczyła wykonania zjazdu dla wózków dziecięcych
do Parku Miejskiego w Pakości, od strony osiedla Kujawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Do pkt. 7 – wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Nie wniesiono wniosków i zapytań.
Do pkt. 8 – zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
na terenie gminy Pakość za rok szkolny 2017/2018.
Przewodniczący obrad nadmienił, że informacja była przedstawiona
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego. Poprosił o wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość p. Agnieszkę Chlebicką.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o realizacji zadań
oświatowych na terenie gminy Pakość wynika z ustawy – Prawo oświatowe.
Informacja dotyczy realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach sprawdzianów i egzaminów końcowych w szkołach oraz nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratorium oświaty. Zapisy ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nałożyły na jednostkę samorządu
terytorialnego obowiązek dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
który polegał na konieczności przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. 6-letniej
szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową oraz likwidacji gimnazjum
poprzez ich wygaszanie, włączenie w struktury szkół podstawowych lub innych
typów szkół. W związku z powyższym w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Pakość
była organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, tj.: 2 przedszkoli
publicznych, 3 szkół podstawowych, w tym jednej z oddziałami gimnazjalnymi.
Pod względem organizacyjnym są to 3 samodzielne jednostki oraz 2 jednostki w
Zespole Placówek Oświatowych. Realizacja zadań oświatowych w zakresie
wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018 prowadziło również przedszkole
HOP-SIUP, wpisane do rejestru placówek niepublicznych gminy od 1 stycznia
2013 r. Obecna sieć szkół na terenie gminy Pakość w pełni zabezpiecza potrzeby
mieszkańców. Organizację placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
obrazuje poniższa tabela. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
posiadała 22 oddziały o łącznej liczbie uczniów 446; Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Kościelcu posiadała 7 oddziałów, łącznie uczyło się w niej 116
uczniów; Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego posiadała 4 odziały
szkoły podstawowej, tam uczyło się 77 uczniów, natomiast oddziały gimnazjalne
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w ilości 7, uczyło się tam 155 uczniów. Przedszkole Miejskie w Pakości posiadało
6 oddziałów z łączną ilością uczniów 149; Przedszkole w Kościelcu 3 oddziały o
łącznej ilości uczniów 63. W roku szkolnym 2017/2018 średnia ilość uczniów w
oddziałach wynosiła w Szkołach Podstawowych 19,36 ucznia, oddziały klas
gimnazjalnych 22,14 ucznia, przedszkola 23,56 ucznia. W roku szkolnym
2017/218 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pakość liczba
etatów pedagogicznych wynosiła 104,6 natomiast ogólna liczba etatów
pracowników administracji i obsługi 38. Ilość etatów na przestrzeni ostatnich lat
oscyluje na podobnym poziomie, poprzedni rok wynosił 103 etaty. Szkoła
Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości przeprowadziła
sprawdziany wewnętrzne: dla klas I z edukacji polonistycznej, edukacji
matematyczno-przyrodniczej; dla klas II z edukacji matematycznej. Uczniowie
klas III wzięli udział w teście kompetencji LUPA 3, który sprawdza stopień
opanowania przez nich materiału z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej,
przyrodniczej i matematycznej. Uczniowie szkoły otrzymali wyniki wyższe niż
wynik województwa czy kraju. Uczniowie klas IV-VII brali udział w badaniu
wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki pn. „Sesja z Plusem”. Średnia analiza
ilościowa uzyskanych wyników przedstawia się następująco. Osiągnięte wyniki
placówki stanowią o kontynuacji osiąganych na przestrzeni ostatnich lat bardzo
dobrych efektów kształcenia. Uzyskane dobre wyniki szkoły kolejny już rok
potwierdzają, że konsekwentna, systematyczna praca z wszystkimi uczniami na
lekcjach są drogą do osiągnięcia sukcesu. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kościelcu brali udział w następujących badaniach: klasy
IV-VII udział brały udział w Ogólnopolskim Programie sprawdzania wiedzy i
umiejętności z matematyki, również pod nazwą „Sesja z Plusem”. Wyniki
przedstawiają się następująco: uczniowie klasy IV osiągnęli wyniki na poziomie
kraju i trochę wyżej niż województwa: klasa V również na poziomie kraju; klasa
VI troszkę niżej niż poziom kraju i klasa VII wyżej niż poziom kraju. Zgodnie z
raportem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w roku szkolnym
2017/2018 wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z matematyki
uplasowały się na poziomie wyżej średni stanin 6, język polski, język angielski i
przedmioty przyrodnicze uplasowały się na poziomie średnim stanin 5, historii na
poziomie niskim stanin 3. Wartości średnie procentowe są porównywalne do
średnich wartości powiatu i województwa. Największa różnica w punktach
procentowych w odniesieniu do wyniku województwa jest w wyniku uzyskanym z
historii. W roku szkolnym, 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z
ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym
realizowanym zadaniem gminy, jako organu prowadzącego było zabezpieczenie na
odpowiednim poziomie środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym
na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, których koszty
utrzymania systematycznie rosną. Wysokość subwencji oświatowej przyznanej w
roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 5 700 490,00 zł. Subwencja pokryła wydatki
związane z funkcjonowaniem oświaty w 55%. Ogółem w roku szkolnym
2017/2018 wydano na funkcjonowanie oświaty 10 302 572,00 zł, z czego
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wynagrodzenia przeznaczono 8 459 092,00 zł. Do obowiązków gminy należało
również zapewnienie uczniom zamieszkałym w oddaleniu od szkoły bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i
gimnazjum. Koszt dowozu wyniósł 193 469,00 zł. Zrefundowano również dowóz
uczniów niepełnosprawnych do szkół z kosztem 41 792,00 zł. Zapewniono opiekę
nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez realizację zindywidualizowanego
procesu kształcenia. Podstawą realizacji były orzeczenia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego oraz na
wniosek dyrektora poszczególnej placówki. W ramach pomocy psychologicznopedagogicznej gmina finansowała zajęcia w szkołach w następujących formach:
zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów
zindywidualizowana ścieżką kształcenia. Udział uczniów w zajęciach zaspokaja
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, stwarza warunki do
pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy przeprowadziło 3 kontrole w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. Pierwsza kontrola dotyczyła
bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole, kolejna związana była z oceną
stanu sanitarnego szkoły, kontrole bloku żywieniowego podczas wypoczynku
letniego i jedna związana z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Wszystkie kontrole nie
wykazały żadnych uchybień i nieprawidłowości oraz nie wykazano żadnych
zaleceń. Dziękuję.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pakość za
rok szkolny 2017/2018.
/informacja stanowi załącznik do protokołu/
Do pkt. 9 – zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2018 roku.
Przewodniczący obrad nadmienił, że informacja była omawiana podczas
posiedzeń komisji. Poprosił o wystąpienie Skarbnika Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedstawię Państwu uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza
informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz najważniejsze dane dotyczące
wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku.
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Uchwała Nr 15/I/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 września tego roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku. Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w
związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych oraz Zarządzenia Nr 10/2018 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia
składów orzekających i zakresu ich działania. Skład Orzekający w osobach:
Przewodniczący składu – Robert Pawlicki – członek kolegium RIO; członkowie
składu - Aleksandra Kwiatkowska oraz Tomasz Szablewski – członkowie
kolegium RIO, opiniują pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2018 roku. W uzasadnieniu zapisano. Burmistrz Pakości wykonując
dyspozycję art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o
przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018 roku, informację z
wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. Biorąc pod uwagę powyższą
informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i
wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i
wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań
realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający stwierdza co następuje:
Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2018 rok po stronie dochodów w wysokości
38 245 423,89 zł i po stronie wydatków w wysokości 41 455 029,22 zł, czyli z
planowanym deficytem w kwocie 3 209 505,33 zł. W wyniku zmian dokonanych
w budżecie w ciągu roku, budżet na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł: po stronie
dochodów - 39 948 696,67 zł, po stronie wydatków – 45 042 815,40 zł, planowany
deficyt – 5 094 118,73 zł. Deficyt ten planowano sfinansować środkami
pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków. Powyższe wielkości
budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi
wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S, czyli
nadwyżka-deficyt, RB-27S czyli dochody gminy, Sb-28S – wydatki budżetu. W
I półroczu 2018 r. gmina uzyskała dochody w kwocie 19 668 628,86 zł, z czego
dochody majątkowe wyniosły 147 668,45 zł, tj. 0,8% dochodów ogółem. Plan
dochodów ogółem zrealizowano w 49,2%, w tym dochodów bieżących 53,6% oraz
dochodów majątkowych 4,2%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała
środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 68 427,50 zł. Burmistrz w
informacji wyjaśnił przyczynę niskiego wykonania dochodów majątkowych. Z
informacji wynika, że gmina planuje uzyskać te dochody w II półroczu 2018 r. W
strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa,
które łącznie stanowiły 15,8% planowanych dochodów ogółem po zmianie oraz
dochody własne, stanowiące 49,6% planowanych dochodów. Dotacje celowe w
planie dochodów natomiast stanowiły 34,6%. Realizacja dochodów za I półrocze
2018 r. w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu
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przedstawia się następująco: dochody własne - 48,1%; subwencja ogólna – 60,6%,
dotacje celowe – 45,7%. Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie
9 537 673,07 zł, w tym do najwyżej wykonanych należą: podatek od
nieruchomości – 3 174 881,93 zł, tj. 47,1% planu; udziały w podatku dochodowym
– 3 123 330,79 zł, tj. 46,8% planu; podatek od środków transportowych –
259 433,60 zł, tj. 47,3% planu; podatek rolny – 423 030,10, tj. 54,2% oraz podatek
od czynności cywilno-prawnych – 146 664,56 zł, tj. 56,3% planu. Ze sprawozdania
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na
koniec I półrocza 2018 r. stan należności wymaganych wynosił 2 330 913,18 zł.
Z informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze wynika, że jednostka
podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez
wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i
kierowanie ich do organów egzekucyjnych. Środki z tytułu subwencji ogólnej
wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 3 815 544,00 zł, w tym z tytułu
subwencji oświatowej 3 563 448,00 zł. Wskaźnik procentowy wykonania
subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 61,5%. Natomiast wpływy do
budżetu z tytułu dotacji celowej wyniosły 6 315 411,79 zł. Środki z tytułu dotacji
uzyskano w szczególności na zadania: własne – 690 042,50 zł, tj. 17,3% planu;
zlecone – 5 597 497,29 zł, tj. 58,2% planu. Wydatki budżetowe - w ramach
zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 78,0%, a
wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 22,0%. Realizacja wydatków ogółem
za I półrocze 2018 roku wyniosła 20 028 307,66 zł, tj. 44,5% planu, w tym
wydatków bieżących 51,6% i wydatków majątkowych 19,0%. W zakresie
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę
14 923 848,02 zł, wykonano 7 572 615,74 zł, co stanowi 50,7% planu po
zmianach. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w
kwocie 1 881 751,37 zł, co stanowi 19,0% planu rocznego i realizacja ich została
omówiona w informacji z określeniem przyczyn niskiego wykonania. Dotacje z
budżetu Gminy dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury i
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w
stosunku do planu w granicach 53,1%. W realizacji wydatków za badany okres nie
wystąpiło przekroczenie wydatków. Dochody bieżące są wyższe od wydatków
bieżących, co jest zgodne z wymogiem art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżka operacyjna wynosi 1 374 404,12 zł, to jest różnica między dochodami
bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W wyniku zrealizowanych dochodów i
wydatków w wielkościach przedstawionych w informacji Burmistrza za I półrocze
2018 roku, budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 359 678,80 zł
wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 5 094 118,73 zł. Ze
sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2018 r. wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 766 208,44
zł. Natomiast spłacono kwotę 383 104,22 zł, co stanowi 50,0% planu. Gmina
posiada w budżecie środki na realizację w 2018 r. spłat rat zobowiązań zaliczanych
do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2018 roku
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zadłużenie jednostki wyniosło 8 740 623,24 zł, co stanowi 21,9% dochodów
planowanych ogółem. Przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć
wieloletnich. Do informacji dołączono dane dotyczące wykonania planu
finansowego instytucji kultury. Dane te przedstawiają między innymi wyniki z
działalności oraz stan należności i zobowiązań z wyodrębnieniem należności i
zobowiązań wymagalnych wyżej wymienionych podmiotów. W świetle
powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. Bardzo dziękuję za
wysłuchanie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze
półrocze 2018 roku.
/informacja stanowi załącznik do protokołu/
Do pkt. 10 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Z uwagi na zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetu konieczne
są do wprowadzenia zmiany. Przyjmujemy środki dotacji celowej w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 754 –
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 060 ,00 zł.
Z uwagi na podpisane porozumienie z Zarządem Wykonawczym oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wprowadzamy
dofinansowanie dla projektu „Nowoczesne służby ratownicze”, zakup sprzętu dla
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponadto wprowadzamy zwiększenie dla
części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 - różne rozliczenia w kwocie
26 547,00 zł. Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich oraz oddział
gimnazjalny przy Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego otrzymały
dodatkowe środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Wprowadzamy również w różnych rozliczeniach w dziale 758 kwotę 63 117,50 zł.
Są to środki dotyczące wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu
sołeckiego. Ponadto wprowadzamy zwiększenie dofinansowania do projektu
„Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola
Miejskiego w Pakości”. 25 września podpisaliśmy aneks, z którego wynika, że
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zwiększa się dofinansowanie dla gminy o kwotę 555 322,00 zł. Przyjmujemy
również środki dotacji celowej w dziale pomoc społeczna w kwocie 14 013,00 zł.
Ponadto kwota zwiększeń, z uwagi na wyższe niż przyjęto w budżecie wykonanie
planu oraz przeniesienie między paragrafami, rozdziałami i działami.
Wprowadzenie tych wartości, o których Państwu powiedziałam skutkuje zmianą w
załączniku nr 1, w którym szczegółowo przedstawiono jakie działy, rozdziały
dochodów budżetu gminy ulegają zmianom. W załączniku nr 2 wprowadziliśmy
zmiany dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek, czyli zmiana dotycząca
wydatków. W załączniku nr 3 z uwagi na to, że wprowadzamy dodatkowe
dofinansowanie dla projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez
budowę przedszkola”, jak to Państwu przedstawiłam na komisjach, zmienia się
źródło finansowania tego projektu. Z uwagi na to, że wcześniej planowaliśmy nasz
wkład własny, który miał być finansowany kredytem, w tej chwili zamieniamy to
źródło finansowania na środki unijne, natomiast zmniejszamy wartość kredytu,
który powinniśmy zaciągnąć na sfinansowanie tego zadania. Ponadto w załączniku
nr 4, gdzie Państwu szczegółowo przedstawiliśmy zmiany dotyczące zadań
inwestycyjnych, skorygowaliśmy wartość zadania „Przebudowa ulicy Rynek i ul.
Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci”, z uwagi na to,
że nie będziemy tego zadania realizować w tym toku. Tutaj również był planowany
kredyt, jako źródło finansowania tego zadania, zatem tu propozycja zmniejszenia
wartości zadania jak i kredytu o kwotę 362 412,00 zł. Ponadto proponujemy
wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola
Miejskiego w Pakości”, w celu opracowania dokumentacji, kwota 50 000,00 zł.
Przenosimy do zadań bieżących „Dostosowanie wewnętrznej polityki
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w
Pakości”, są to wydatki związane z wejściem RODO. Planowaliśmy to w
zadaniach inwestycyjnych, teraz przenosimy te środki do zadań bieżących.
Korygujemy zapisy, o których już mówiłam, pomiędzy kredytem a środkami
unijnymi przy zadaniu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych”, kwota 555
322,00 zł. I dwa zadania, które były omawiane na komisjach: zadanie związane z
budową ścieżki rowerowej na odcinku Rybitwy – Wielowieś oraz
zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej. Z uwagi na to, że na komisjach była
podejmowana dyskusja, które z tych zadań wybieramy, głosy były podzielone, ale
jakby równoważyły się, ponieważ 6 radnych było za tym, żeby zrobić jedno
zadanie, czyli ścieżkę pieszo-rowerową relacji Rybitwy-Wielowieś, a 5 radnych
było za tym, żeby jednak zagospodarowanie przy ul. Fabrycznej również wykonać,
1 radny wstrzymał się od podjęcia decyzji, z uwagi na powyższe uznaliśmy, żeby
zadość uczynić wszystkim mieszkańcom, zarówno zamieszkałych przy ul.
Fabrycznej, jak i w Rybitwach wprowadziliśmy do budżetu te dwa zadania, czyli
zwiększamy wartość zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku RybitwyWielowieś” o kwotę 307 106,33 zł, z uwagi na uzyskanie wyższych wartości w
procedurze przetargowej oraz wprowadzamy zwiększenie do zadania
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości” o kwotę
95 780,00 zł. Powyższe działania skutkują tym, że musimy zaciągnąć kredyt na
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sfinansowanie realizacji zadania związanego z budową ścieżki w kierunki
Rybitwy-Wielowieś. Przypomnę tylko, że z uwagi na zmianę źródeł finansowania,
otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zmniejszamy te kredyty, zatem dokonując jakby zbilansowania tej nadwyżki i tego
niedoboru na to zadanie w efekcie końcowym deficyt zmniejszmy o 152 000,00 zł.
To zostało wpisane w załączniku nr 3 przychody i rozchody budżetu. Zmniejszamy
kredyty, które są niezbędne do zaciągnięcia w tym roku do kwoty 3 413 496,44 zł.
w tym już jest ten kredyt na 402 000,00 zł, który miałby stanowić źródło
finansowania realizacji budowy tej ścieżki w kierunku Rybitw. Podsumowując, po
wprowadzeniu tych wszystkich zmian dochody budżetu gminy na 2018 r. stanowić
będą kwotę 41 071 190,67 zł, wydatki budżetu gminy na 2018 r. stanowić będą
kwotę 45 650 461,73 zł. Wynik budżetu ulega zmianie, stanowi go deficyt w
kwocie 4 579 271,06 zł i ulega on zmniejszeniu w stosunku do tego, który wynikał
z uchwały budżetowej podjętej w czerwcu o 514 847,67 zł, tj. zmniejszenie
kredytu na projekt „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę
Przedszkola Miejskiego”, zmniejszenie o 555 322,00 zł, zmniejszyliśmy również
kredyt na „Przebudowę ulicy Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem
terenów nadbrzeżnych Noteci” o 362 412,00 zł. Natomiast wprowadzamy kredyt
na budowę ścieżki rekreacyjnej Rybitwy-Wielowieś 402 886,33 zł i tak jak
powiedziałam te działania bilansują się w kwocie 514 847,67 zł. Są to środki, które
pomniejszają nam wynik budżetu, czyli deficyt. Deficyt zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 3 413 496,44 zł, pożyczek w
wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł. Ponadto te
zmiany, które zaszły w wyniku wprowadzenia zmian dotyczących deficytu,
skutkują również zmianą brzmienia § 5 dotyczącego limitów zobowiązań i
upoważnień dla burmistrza. Zatem nowe brzmienie tych paragrafów to: „limity
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości
1 000 000,00 zł”. Ten zapis pozostaje niezmieniony, natomiast sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 3 713 496,44 zł, w tym na realizację
programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.
5, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 330 496,44 zł, uległ
zmianie. Zmniejszeniu ulega wartość planowanego deficytu. I § 14 otrzymuje
nowe brzmienie: „upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do
wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego
deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”. Pozostaje ten zapis niezmieniony,
natomiast na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 713 496,44 zł, w
tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie
2 330 496,44 zł. To zostało dostosowane do nowego wyniku budżetu. Ponadto bez
zmian pozostają zapisy dotyczące dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, przekazania uprawnień
jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie
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Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Z mojej strony to tyle. Bardzo proszę o
przyjęcie przedstawionego projektu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

12 radnych
0 "
1 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2018 r.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 11 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2018-2031.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy p. Annę
Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
W celu utrzymania zgodności wieloletniej prognozy finansowej ze
zmienioną uchwała budżetową wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 i w
załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2031. Z uwagi
na to, że w uchwale budżetowej zmieniła się wartość dochodów ogółem, wartość
dochodów bieżących, wydatków ogółem, wydatków bieżących, majątkowych
zmieniliśmy również wynik budżetu, który został zmniejszony o kwotę 514 847,67
zł. Te zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1. Zmieniliśmy również
kwotę przychodów z uwagi na to, że nie zaciągamy planowanych kredytów.
Przychody z tytułu zaciąganych kredytów uległy zmniejszeniu, co za tym idzie
spłaty, które planowaliśmy w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2021 do
2026 również ulegają zmniejszeniu, tak, żeby wynik końcowy spłaty zaciągniętych
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zobowiązań wyszedł na zero. Te zmiany zostały wprowadzone w budżecie. Nie
mają one wpływu na wskaźnik zadłużenia gminy. Nie zachodzi ryzyko zachwiania
płynności finansowej. 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

13 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 2018-2031.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 12 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską w
Pakości Nr XVIII/208/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia. Jest to teren, na
którym mieszą się nasze powierzchnie inwestycyjne, teren „gruntu na medal”.
W tym roku gmina Pakość złożyła ponownie wniosek w kolejnej edycji konkursu
„Grunt na medal”. Jesteśmy już po terenowej kwalifikacji tego obszaru i przyjęciu
przez pracowników Marszałka. Zatem po przyjęciu tego projektu uchwały i
przyjęciu sporządzonego miejscowego planu będziemy mogli sprzedać lub w jakiś
inny sposób zagospodarować te tereny na cele inwestycyjne. Zatem stosownie do
art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 13 marca
2017 r. zostało zamieszczone w Gazecie Pomorskiej obwieszczenie oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości i na stronie internetowej urzędu, przez
okres 1 miesiąca od 13 marca do 13 kwietnia 2017 r. Tego też dnia, czyli 13 marca
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2017 r. zostały wysłane powiadomienia do instytucji i organów, które uzgadniają i
opiniują zapisy miejscowego planu. Uzgodniono także zakres i stopień
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Uzyskaliśmy stosowne opinie i
uzgodnienia od instytucji. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpiło w dniach od 30 kwietnia
2018 r. do 30 maja 2018 r. Ogłoszenia o wyłożeniu zostały udostępnione w
Gazecie Pomorskiej w dniu 23 marca 2018 r. oraz na stronie internetowej Urzędu,
a także na tablicy ogłoszeń w dniach od 23 kwietnia do 22 czerwca 2018 r. 15 maja
br. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu
i w ustawowym terminie tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu, czyli do
dnia 14 czerwca br. nie wpłynęły uwagi do projektu planu oraz do dnia 21 czerwca
br. nie wpłynęły uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec
dopełnienia procedury przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu przedłożono Wysokiej Radzie celem uchwalenia.
Poproszę teraz o wystąpienie p. Magdalenę Kalinowską z Pracowni Urbanistycznej
Plan 21 z Poznania, która przygotowywała projekt planu miejscowego w celu
przedstawienia głównych zapisów dokumentu planistycznego. Bardzo proszę o
wystąpienie.
Pani Magdalena Kalinowska – Pracownia Urbanistyczna Plan 21.
Witam Państwa serdecznie. Plan miejscowy, jak już Pani wspomniała
dotyczy terenów położonych w miejscowości Giebnia. Na mapie ma kolor
fioletowy, co znaczy, że w całości przeznaczony jest pod działalność gospodarczą.
Przede wszystkim obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę
usługową, wzdłuż cieku, który występuje i jest niebieskim kolorem zaznaczony,
występują tereny zieleni krajobrazowej. Plan dopuszcza, tak jak mówiłam funkcje
produkcyjno-usługowe, magazynowe z zakazem funkcji dla których wymagane są
przepisy wynikające z ochrony o hałasie, czyli zakazujemy przedszkoli, domów
opieki społecznej, usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży, hoteli, pensjonatów, szpitali. Dopuszczamy inwestycje mogące
potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zakazujemy z kolei inwestycji, które
mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli chodzi o parametry
szczegółowe to może tak ogólnie: 50% powierzchni działek może zostać
zabudowane, wysokość maksymalna do 25 metrów, ponieważ tutaj
uwzględniliśmy też możliwość lokalizacji magazynu wysokiego składowania,
dachy dowolne, zieleń minimum 20%, minimalne działki 5000 m2, tak że nie
można tego terenu dzielić na mniejsze działki. Jeśli chodzi o normatywy
parkingowe to ustalamy jedno miejsce parkingowe na każde 150 m powierzchni
budynku. Zapisów jest wiele, nie wiem w jaką szczegółowość mam wchodzić z
opisaniem tych ustaleń. Może Państwo mają jakieś pytania, to wówczas bym
odpowiedziała na nie. Plan oczywiście został uzgodniony przez wszystkie możliwe
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instytucje, dostaliśmy wszystkie zgody pozytywne, opinie pozytywne także nie
było złożonych żadnych uwag do planu. Strefy zalewowe są na tym obszarze,
jeszcze może tyle wspomnę. Poprzez właściwe zapisy w uchwale, które wskazują
na te strefy, otrzymaliśmy stosowną zgodę od Wód Polskich. Dziękuję.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy.
Do pkt. 13 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość, w związku z potrzebą
wprowadzenia do ustaleń obowiązującego studium, zapisu związanego z
rozszerzeniem funkcji przemysłowych na terenie gminy oraz wyznaczeniem
terenów niezbędnych dla realizacji zadań własnych gminy z zakresu celów
publicznych i rekreacyjnych na potrzeby mieszkańców. W załącznikach mają
Państwo trzy lokalizacje, jest to Jankowo, wniosek dotyczy firmy Dekorama i
związany jest właśnie z rozbudową i rozszerzeniem prowadzonej działalności.
Druga lokalizacja to obręb Radłowo i strefa działalności firmy Ecostrefa, także
wniosek dotyczył rozbudowy prowadzonej działalności i w obydwu miejscach
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działalność prowadzona jest na gruntach rolnych klasy II i IIIa, czyli wyłączonych,
na których powinna być prowadzona działalność rolnicza. Zatem muszą być
zmiany użytków zgodnie z zapisami studium i na tej podstawie będzie można
opracować miejscowe plany, żeby można było zagospodarować te nieruchomości
oznaczone klasami bonitacyjnymi I-III. Trzecia lokalizacja to są Węgierce. W
związku z wnioskiem mieszkańców dotyczącym zagospodarowania działki 40/24,
jest to nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, gdzie prawo własności
wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Bydgoszczy.
Mieszkańcy planują zagospodarować tą nieruchomość na cele m.in. rekreacyjne,
stąd potrzeba wprowadzenia zmiany studium, gdyż na ten moment Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyraził zgodę na przekazanie gminie tej
nieruchomości w użyczenie, natomiast w celu ostatecznego przyjęcia na własność
wymagana jest zmiana zapisów w studium. Bardzo proszę o przyjęcie projektu
uchwały i umożliwienie przystąpienia do zmiany studium, co będzie wiązać się ze
zmianą uchwały Nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25
października 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 14 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr
XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z 18 czerwca 2009 r. Zmiana dotyczy
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numeracji działki stanowiącej przebieg drogi gminnej Kościelec Kujawski –
Mimowola, w związku ze złożeniem przez gminę Pakość wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do
przebudowy drogi gminnej Kościelec-Węgierce. Część tej drogi znajduje się na
działce 134/2, natomiast w uchwale, którą wnioskuję o zmianę jest wskazane
błędnie 134/3. Zatem w celu prawidłowego wskazania numeru działki, co będzie
nam potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie, bardzo proszę Wysoką
Radę o przyjęcie projektu uchwały w zakresie zaproponowanych zmian.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 15 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy zmiany przebiegu dróg gminnych, drogi
nr 151802C w ulicy Cmentarnej, drogi nr 150426C Kościelec-Węgierce oraz drogi
nr 150418C Jankowo Centrum, które należą do dróg publicznych gminnych
przyjętych uchwałą nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z 18 czerwca
2009 r. oraz drogi gminnej nr 150460C Kościelec – stara Noteć zlokalizowanej na
terenie gminy Pakość, zaliczonej uchwała nr XXIX/313/2018 Rady Miejskiej w
Pakości z 27 marca 2018 r. Ta zmian uzasadniona jest koniecznością włączenia
czterech odcinków drogowych stanowiących własność gminy Pakość. Błędnie w
uzasadnieniu do uchwały wskazano, że dotyczy ona pięciu odcinków, natomiast w
rzeczywistości dotyczy czterech odcinków, o których wspomniałam przed
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chwileczką. W Węgiercach oraz ulicy Cmentarnej jest to związane z utrzymaniem
przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D i kategorii B, jako przejazdów
użytku publicznego ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców i zapewnienia
dojazdu do nieruchomości dla lokalnej społeczności. Natomiast droga, która
mieści się w Jankowie, Jankowo Centrum jest wskazana w projekcie uchwały ze
względu na konieczność doprecyzowania i poprawy działek, które powstały w
wyniku podziałów geodezyjnych, natomiast będzie ona niezbędna w celu przyjęcia
kolejnego projektu uchwały związanego z ustanowieniem nowego miejsca
przystanku komunikacyjnego dla autobusów. 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

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 16 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy ustanowienia nowego miejsca przystanku
komunikacyjnego ze względu na petycję mieszkańców sołectwa Jankowo. Ten
przystanek komunikacyjny ma zapewnić bezpieczną podróż dzieci w wieku
szkolnym, które korzystają z przystanku dojeżdżając do szkół. W poprzednim
projekcie uchwały, w materiałach znaleźliście Państwo podkład mapowy z
lokalizacją centrum Jankowa, gdzie jest wskazana droga publiczna przy której
będzie zlokalizowany ten przystanek komunikacyjny, po przyjęciu uchwały przez
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Wysoką Radę, opracowaniu nowej organizacji ruchu i wpisaniu tego przystanku do
uchwały, w której są wszystkie przystanki komunikacyjne na terenie gminy
Pakość. 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

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 17 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
taksówkami na terenie Gminy Pakość.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy
Pakość. Przepisy te obowiązują wszystkich kierujących taksówkami osobowymi
oraz pasażerów. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie
nieograniczonym wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Kierowca
taksówki jest zobowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą chyba,
że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda. Kierowca taksówki
może odmówić wykonania przewozu po drogach nieprzystosowanych do ruchu
pojazdów samochodowych, w szczególności pozbawionych nawierzchni twardych
lub utwardzonych i na drogach znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych.
Kierowca taksówki ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty
przewóz przerwać jeżeli pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu, spożywa alkohol w trakcie przewozu, wskazuje oznaki odurzenia innymi
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podobnie działającymi środkami, przyjmuje je w czasie przewozu taksówką,
zanieczyszcza lub dokonuje uszkodzeń taksówki, odmawia dostosowania się do
poleceń kierowcy taksówki w sprawach zagrażających życiu lub zdrowiu,
krzykiem, hałasem w sposób inny utrudnia kierowanie taksówką, zagraża
bezpieczeństwu kierowcy taksówki i zamierza przewozić nadmierną ilość bagażu.
Kierowcy w czasie przewozu pasażera oraz pasażerowi zabrania się palenia
wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, tzw.
e-papierosów. Drugi rozdział dotyczący przewozu osób brzmi: kierowca taksówki
może przewozić pasażerów tylko i wyłącznie po uprzednim włączeniu taksometru
współpracującego z kasą, po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu
zamówienia. Taksometr powinien być w miejscu widocznym dla pasażera, aby
umożliwić mu swobodne odczytanie, obsługuje go kierowca. Po zakończeniu
przewozu kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na pozycję „kasa”. Na
żądanie pasażera kierowca taksówki jest obowiązany wydać rachunek lub fakturę
za przewóz. Pasażer jest zobowiązany uiścić należność za przejazd taksówką nie
później niż w chwili opuszczania pojazdu. Pasażer ma prawo zrezygnować z
realizacji przewozu uiszczając należność za dotychczas przejechaną trasę
określoną na taksometrze. Kierowca taksówki w razie odmowy zapłacenia
należności przez pasażera może zwrócić się do funkcjonariusza policji. Jeżeli w
trakcie trwania przewozu następuje zmiana taryfy, kierowca jest zobowiązany
powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią
taryfę. Jeżeli rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie cen
kierowca taksówki jest obowiązany pomimo częściowego przejazdu w innej strefie
zastosować tylko jedną taryfę. Pasażer taksówki ma prawo zabrać ze sobą do
pojazdu inne osoby na wolne miejsca bez konieczności uiszczania za to
dodatkowej należności. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden
pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w
taksówce. Kierowca taksówki jest zobowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i
wysiadaniu z taksówki osobom starszym wymagającym takiej pomocy. Przewóz
dzieci jest możliwy tylko wtedy gdy są one pod opieką osoby dorosłej chyba, że
osoba która sprawuje opiekę nad dzieckiem upoważni kierowcę do przewozu
dziecka pod wskazany adres, kierowca wyraża na to zgodę. Wówczas osoba
sprawująca opiekę nad dzieckiem uiszcza należność z góry. Pasażera, który stracił
przytomność, kierowca jest obowiązany zawieść do najbliższego miejsca
udzielania pierwszej pomocy lub do wezwania pomocy. W przypadku bagażu
podręcznego i zwierząt pasażer ma prawo zabrać z sobą do pojazdu bez uiszczania
dodatkowej należności bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy taksówki psy lub
inne, małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub
zanieczyściły pojazdu oraz nie zagrażały bezpieczeństwu w czasie jazdy. Do
bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki
turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością jak i sposobem
opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie
ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu. Bagaż
podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz
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pojazdu lub na dachu taksówki, lub za zgodą przewoźnika na jednym z siedzeń
przeznaczonym do przewozu osób z zachowaniem warunków określonych w § 14 i
15 ust. 1. Po uzyskaniu zgody kierowca taksówki zachowując warunki określone w
§ 14 i 15 ust. 1 dopuszcza przewóz innych przedmiotów np.: wózków dziecięcych,
inwalidzkich itp. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej
czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego chyba, że sprzęt ten służy
do naprawy pojazdu lub jest to zbiornik gazu będący elementem instalacji zasilania
pojazdu. Niedopuszczalne jest przewożenie taksówką osobową bagażu
wystającego poza obrys pojazdu. Kierowca taksówki powinien udzielić pomocy
przy załadunku i wyładunku bagażu. Zabrania się przewozu przedmiotów i
materiałów niebezpiecznych w szczególności broni, materiałów łatwopalnych,
wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów cuchnących oraz
zwłok i szczątków ludzkich. Dodatkowe oznaczenie taksówek osobowych. Na
terenie miasta Pakość obowiązuje jednolite dodatkowe oznaczenie pojazdów
użytkowanych jako taksówki. Pojazd będący taksówką osobową winien posiadać
widoczne dodatkowe oznaczenia zewnętrzne w postaci emblematów symetrycznie
na przednich prawych i lewych drzwiach pojazdu. Emblemat na przednie prawe i
lewe drzwi pojazdu ma zawierać herb Gminy Pakość. Kierowca taksówki winien
zamieścić wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla pasażera informacje
dotyczące opłat za usługi przewozowe oraz organu właściwego do rozpatrywania
skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych. Skargi,
wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwej jednostki
Urzędu Miejskiego w Pakości. Dodam jeszcze, że traci moc uchwała
nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Pakości z 18 września 2008 r. w sprawie
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na
terenie gminy Pakość. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i
bagażu taksówkami na terenie Gminy Pakość.
/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 nabycie w drodze darowizny przez Gminę
Pakość niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
45/12, położonej w m. Jankowo, gm. Pakość stanowiącej własność osoby
fizycznej.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy nabycia w drodze darowizny przez gminę Pakość
nieruchomości gruntowej. Jest to działka nr 45/12, powierzchnia 669 m2,
oznaczona ewidencyjnie jako grunty orne klasy IIIa. Stanowi ona komunikację dla
właścicieli działek o numerach 45/7, 45/6, 45/5 i 45/10. Jest to pozostałość po
działce, która została podzielona na potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej nr
255, zatem wydzielono działkę 45/13, która została przejęta pod drogę
wojewódzką, natomiast pozostała część, czyli działka 45/12 została przedmiotem
wniosku właściciela, osoby fizycznej z propozycją przekazania jej w drodze
darowizny na rzecz gminy Pakość. 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

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę
Pakość niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka
nr 45/12, położonej w m. Jankowo, gm. Pakość stanowiącej własność osoby
fizycznej.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 19 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w m. Wojdal, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 86/3,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
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Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż działki 86/3 o
powierzchni 918 m2, księga wieczysta 26587. Jest to nieruchomość oznaczona dr,
czyli drogi. Jest to droga wewnętrzna stąd możliwość dokonania jej zbycia ze
względu na to, że nie jest to droga publiczna. Ta działka bezpośrednio przylega do
nieruchomości będących własnością tych samych osób fizycznych, czyli działka
57/3, 58, 69/8, 69/4, 69/3 to są wszystko działki stanowiące własność tych samych
osób fizycznych. Wniosek został złożony w celu ułatwienia prowadzenia
działalności gospodarczej na tym terenie i nie blokuje dojazdu do innych
nieruchomości. Zatem dojazd zostaje zachowany dla działek 57/2, 57/1, 56 i 55,
które mają dostęp do drogi publicznej, a w dalszej kolejności do drogi powiatowej
nr 2508C Wojdal-Pakość. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu, zatem 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

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w m. Wojdal, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 86/3,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 20 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr
50/10, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
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Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 50/10 o
powierzchni 84 m2, są to tereny mieszkaniowe, czyli oznaczone ewidencyjnie B,
księga wieczysta 22091. Nieruchomość została wydzielona z działki 50/9,
położona jest na skrzyżowaniu dwóch ulic, ulicy Szkolnej i ul. Błonie. Tryb
sprzedaży to przetarg. Wniosek został złożony przez właściciela działki nr 50/1 w
celu rozwinięcia, polepszenia oraz umożliwienia rozbudowy i zagospodarowania
tego terenu na potrzeby prowadzonej działalności. Sprzedaż nastąpi w trybie
przetargu, zatem 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

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/10,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 21 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie lokali
mieszkalnych za wynagrodzeniem oraz na zmianę udziałów w nieruchomości
wspólnej w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy p. Joannę
Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przyjęcie proponowanej przez nas zmiany wynika z konieczności
uwzględnienia nowych pomiarów powierzchni korytarza w budynku położonym
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przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości. Jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej.
Wniosek został złożony przez właściciela lokali mieszkalnych położonych w
budynku wspólnoty, zapisanych w księdze wieczystej nr 32401 i 32565. Pierwotna
powierzchnia korytarza została wskazana jako 11,5 m2 natomiast po aktualizacji
inwentaryzacji tego obiektu powierzchnia korytarza wynosi 12,69 m2, zatem w
celu dokonania sprzedaży tego korytarza i powiększenia lokali mieszkalnych
wymagane jest przyjęcie tej zmiany, o co proszę Wysoką Radę.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie lokali
mieszkalnych za wynagrodzeniem oraz na zmianę udziałów w nieruchomości
wspólnej w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 22 - zapytania i wolne wnioski.
Nie wniesiono zapytań i wolnych wniosków.
Do pkt. 23 - odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani.
Pozwólcie, że w pierwszym punkcie swojego wystąpienia odpowiem na
zgłoszone interpelacje ze strony Państwa radnych. I tak w kolejności zgłaszanych
spraw. Pani radna Barbara Białecka zgłosiła interpelację dotyczącą rozpatrzenia
sprawy zainstalowania lustra w obrębie wsi Gorzany, przy drodze powiatowej w
kierunku Janikowa, w zasadzie z podpowiedzią złożenia wniosku do Zarządu Dróg
Powiatowych w Inowrocławiu. Druga interpelacja dotyczyła również przekazania
wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie utrzymania czystości i
odpowiedniego stanu technicznego poboczy w ciągu drogi powiatowej Dziarnowo28

Kościelec. Ta druga sprawa, jak najbardziej uważam, przekażemy taki wniosek do
Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast jeśli chodzi o pierwszą sprawę, sprawę
lustra, nauczony doświadczeniem mogę już wyciągnąć wniosek, że raczej
odpowiedź byłaby tego rodzaju, że „wyrażamy zgodę, ale wy sobie kupcie to
lustro, a wtedy my wyrazimy zgodę na zainstalowanie”. Myślę, że dokonamy
analizy tej sytuacji w terenie, wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg
Powiatowych i jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, to zrealizujemy ten
postulat Pani radnej.
Pan radny Marcin Nieznalski złożył interpelację w sprawie złożenia wniosku do
projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2019 w sprawie przebudowy
drogi Wielowieś-Jaksice, argumentując stanem technicznym tej drogi oraz
organizacją corocznej, cyklicznej imprezy „Wyścigi traktorów”. Złożymy taki
wniosek, jak najbardziej, dodając do dotychczasowych naszych argumentów
również i ten wskazany przez Pana radnego. Może to będzie głównym
argumentem i przebijemy się w tych postulatach, które w tej chwili na pewno do
Powiatu Inowrocławskiego wpływają, a dotyczą kształtu projektu budżetu w 2019
roku.
Pan radny Mariusz Lewandowski złożył kolejny wniosek, bo tak to odczytuję.
Wniosek dotyczył poszerzenia, czy rozbudowy parkingu na osiedlu Kujawskim
przy blokach 27-29. I taki projekt będziemy się starali wpisać do naszego projektu
budżetu. Jak wiecie Państwo, taki projekt musi być złożony do biura Rady i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada każdego roku.
Pan radny Mariusz Augustyn złożył interpelację dotyczącą dopracowania
organizacji ruchu w ciągu ul. Błonie, przeprowadzając moim zdanie słuszną
analizę, że i z jednej strony, strony ul. Dworcowej i od Szkoły im. Powstańców
Wielkopolskich, i od strony ul. Szkolnej, niezbyt precyzyjnie jest zorganizowany
ten ruch. Nie powiem pojazdów, bo generalnie tam jest zakaz wjazdu pojazdów,
ale myślę, że tutaj właściwym rozwiązaniem będzie to, aby zlecić opracowanie
takiej organizacji. Oczywiście w czasie to potrwa, trzeba mieć tego świadomość i
myślę, że wprowadzimy jakiś ład organizacyjny, jeśli chodzi o komunikację w tym
rejonie Pakości. Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą analizy audytu, który
wykonał i przekazał nam kopię Zarząd Dróg Wojewódzkich, przekażemy uwagi
Pana radnego do dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ta sprawa, mogę tak w
uzupełnieniu dodać, jest znana dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, tylko, że z kolei od dyrekcji nie zależy to, czy znajdą się środki w
budżecie Sejmiku Województwa na realizację tego zadania i tu jest chyba „pies
pogrzebany”, ale uważam, że jak najbardziej czas jest ku temu, żeby pukać do
drzwi, gdzie tylko jest to możliwe i zgłaszać swoje postulaty. Przy okazji chcę
zapewnić, że moje działanie w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach to jest
naprawdę „przyciskanie” kogo się da, również w Zarządzie i przede wszystkim w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, a ma to związek z przebudową drogi 255. Jak
Państwo wszyscy jesteście zorientowani 18 września odbyło się spotkanie na
Rynku w Pakości, zaprosiłem mieszkańców, zaprosiłem dyrekcję Zarządu Dróg
Wojewódzkich, zaprosiłem przede wszystkim wykonawcę przebudowy drogi czyli
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Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA, padły deklaracje ze
strony wykonawcy. Nie chcę ich powtarzać, to były deklaracje publicznie.
Praktycznie jestem codziennie w kontakcie z dyrektorem technicznym i
kierownikiem budowy i żyję nadzieją, że od poniedziałku, tak jak te deklaracje
były sformułowane, rozpocznie się przebudowa tej drogi. A przypomnę tylko, że
plac budowy, czyli praktycznie rzecz biorąc od centrum Pakości aż do ulicy
Jankowskiej i do granic Jankowa, 22 czerwca został przekazany firmie
KOBYLARNIA i wszystkie zobowiązania prawne, również i cywilne leżą po
stronie firmy. Bierze ona odpowiedzialność za tą część drogi. I to jest po części
również odpowiedź na zapytania czy też wątpliwości zgłoszone przez Pana
radnego Zygmunta Gronia. Co do kolejnych spraw, czy też zapytań Pana radnego
Mariusza Augustyna, kolejne zgłoszone dotyczyły korzyści wynikających z Parku
Kulturowego, bo tak to sobie zanotowałem. Moim zdaniem jeśli chcielibyśmy
rozpatrywać i poszukiwać odpowiedzi na tak postawione pytanie, to byśmy
musieli zlecić jakieś opracowanie naukowe, jak budowa Parku Kulturowego w tej
formie organizacyjno-prawnej, ochrony dziedzictwa kulturowego wpłynęła na
rozwój miasta. Bo chyba o to Panu radnemu chodziło. Tutaj jest potrzebne
odpowiednie zlecenie, pieniądze i pewnie analiza ze strony radnych i ze strony
mieszkańców Pakości. Tego rodzaju opracowanie pewnie by potrwało w czasie. Ja
gdybym miał odpowiedzieć ze swej strony i w takim dużym skrócie, bo w dużym
skrócie, w takiej pigułce został zawarty ten problem, to bym powiedział, jest to
zagospodarowanie 35 hektarów przestrzeni publicznej miasta, przede wszystkim.
To jest korzyść, uważam. Kolejna sprawa dotyczyła Giebni, czyli „gruntu na
medal”. Tutaj akurat w dniu dzisiejszym Państwo radni podejmowali uchwałę w
tym zakresie. I w dużym skrócie, co się dziej z „gruntem na medal”. Zgłosiliśmy
się do kolejnej edycji „Gruntu na medal”, a tak na poważnie, bo chyba inne było
przesłanie ukryte w tym zapytaniu, to powiem, że w ostatnich miesiącach, w
ostatnich tygodniach, czy też w jakimś szerszym okresie czasu wskażę tylko cztery
takie zainteresowania ze strony różnych zewnętrznych podmiotów. Aktualnie mam
zaproszenie do odbycia spotkania z inwestorem z Inowrocławia w sprawie budowy
toru wyścigowego na Giebni. Rok temu, może nie cały miałem wizytę szefostwa
Janipolu z Janikowa, które zaproponowało, żeby gmina sprzedała teren naszych
kilkunastu czy kilkudziesięciu hektarów i chcieli całą siedzibę Janipolu pobudować
na Giebni. Oczywiście otrzymali wszystkie niezbędne dokumenty w zakresie,
nasze uchwały pomocowe, mapki itd. Po kilku dniach otrzymałem informację, że
szefostwo, czy właściciel firmy na razie wstrzymuje decyzje w tym zakresie.
Kolejna, to jest propozycja Instytutu Badawczego Budowy Dróg i Mostów. Chcieli
pobudować tor, na którym by dokonywano testów wytrzymałościowych różnego
rodzaju pojazdów komunikacyjnych. Jak Państwo widzicie, póki co ten tor jest
zlokalizowany w Inowrocławiu przy obwodnicy, nie przenoszą się tutaj. Ostatnia
propozycja, która wydawała mi się bardzo zachęcająca i konkretna dotyczyła
budowy centrum logistycznego firmy handlowej DINO. Również otrzymali z
naszej strony wszystkie zapewnienia, dokumentację itd. Dodatkowo poprosili, a
żeby to gmina wystąpiła do gestorów sieci o określenie warunków przyłączy.
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Mówię tutaj o gazie i energetyce. Wystąpiliśmy, przekazaliśmy te warunki,
czekamy w tej chwili na ostateczne decyzje szefostwa DINO, a z tego co wiem
ekspansja tej sieci jest dość poważna w Polsce. Zadaje się, że kilka tych centr
logistycznej ma powstać w kraju i z tego co można wyczytać również i w
internecie, co roku powstaje kolejnych kilkadziesiąt sklepów tej sieci. Mam
nadzieję, że decyzje wkrótce zapadną. Oczywiście będę informował opinię
publiczną. Nie chciałem tego robić, bo jestem daleki od tego, żeby się chwalić, a
po drugie byłby zarzut, że burmistrz sobie robi kampanię wyborczą. Ponieważ Pan
radny był uprzejmy wywołać ten temat to odpowiadam, czekamy „grunt na medal”
żyje, dowodem na to są dwie dzisiejsze podjęte uchwały. Pierwsza o przystąpieniu
do konkursu, druga w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego
tego obszaru.
Pani radna Szelągowska zgłosiła kolejną interpelację w sprawie poboczy przy
drodze powiatowej Rybitwy-Łącko i takie pismo skierujemy do Zarządu Dróg
Powiatowych.
Pan radny Marek Szymborski interpelował w sprawie ławki na wysokości byłego
ogródka jordanowskiego. Jak Państwo wiecie, jak Państwo również podjęliście
decyzję, już wkrótce będziemy przystępować w drugiej kolejności jak gdyby,
kiedy dokończymy sprawę budowy przedszkola trzeba zagospodarować teren, to
nie ulega wątpliwości, bez względu na to kto to będzie robił. Dojazd musi być
zapewniony, na pewno musi być zapewniony jakiś parking i musi być
uwzględniony obszar w jakim zostało zlokalizowane to przedszkole, tak ażeby nie
skomplikować już w obecnej sytuacji dojazdu różnego rodzaju pojazdów do
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Mamy takie koncepcje,
które na pewno zostaną wprowadzone w przyszłym roku w życie. Wtedy myślę, że
również i Pan radny, Pan Wiceprzewodniczący będzie usatysfakcjonowany, bo
myślę, że w tym opracowywanym projekcie znajdzie się również miejsce, może na
dwie ławki. Lampy przy przedszkolu, umycie, to już jest naprawdę drobiazg,
myślę, że z tym sobie poradzimy, jak najszybciej będzie to możliwe.
Pan radny Józef Perdał przekazał na piśmie bardzo konkretne interpelacje, które
również dotyczą spraw Powiatu Inowrocławskiego, przekażemy, złożymy wnioski
do Starostwa i również do Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ w większości te
zgłoszone interpelacje dotyczą również spraw drogowych.
Drodzy Państwo chciałbym zakończyć chociaż krótko jednym zdaniem, ponieważ
dzisiaj to jest już ostatnia sesja tej kadencji. Chcę powiedzieć, że co by nie
powiedzieć, to myślę, że przejdziemy i będziemy dobrze postrzegani przez
historię. Może trochę później niż nam się to wydawało. Pakość jest w tej chwili w
dosyć trudnym okresie, ponieważ realizujemy tak, jak już tu mówiłem zadania,
które finansowo można by podsumować, o najwyższym wymiarze finansowym,
czy zaangażowaniu środków publicznych chyba w historii. Bo powiedźcie, czy tak
nie jest, grubo ponad 25 milionów złotych. Mówię tylko o dwóch inwestycjach
przebudowy drogi wojewódzkiej i przedszkolu, a przecież wiele innych rzeczy
udało się nam wspólnie podczas tej kadencji zrealizować i myślę, że to tak bardzo
krytykowane opracowanie mówi wszystko. I kto by co nie powiedział złego, to
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naprawdę to są fakty zawarte w tym opracowaniu i możemy z czystym sumieniem
dzisiaj idąc do domu powiedzieć, że zrobiłem dobrą robotę przez ostatnie cztery
lata będąc radną, radnym, burmistrzem, pracownikiem urzędu, sołtysem, czy osobą
reprezentującą jednostki podległe. Nie ulega również wątpliwości i tym może
zakończę, że to co dzisiaj jest przedmiotem nawet dezinformacji pewnej, która
gdzieś tam krąży po Pakości, tego obecnego stanu centrum, za krótki okres czasu,
uwierzcie mi Państwo, tak czy owak będziemy żyli w lepszej nowocześniejszej
pięknej Pakości, a to co w tej chwili, czy to co było do tej pory, to tylko będzie
gdzieś zawarte, tak jak kiedyś powiedziałem w jakim wywiadzie, gdzieś na jakiejś
starej fotografii. I to będzie tylko i wyłącznie historia. Dokończmy tę robotę.
Dziękuję Państwu bardzo.
Do pkt. 24 - zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad p. Jerzy Joachimiak podziękował wszystkim
radnym za udział w sesjach, za aktywność. Wyraził opinię, że ta kadencja na
pewno nie była stracona, wydaję się, że to co się dzieje na Rynku, jest
„przedmurzem” tego co będzie w przyszłości, będziemy mieli piękny Rynek,
piękną Pakość. Podziękował za czynny udział i zamknął obrady XXXIII sesji
Rady Miejskiej w Pakości.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: A.E.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak
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