BR.0002.7.2011

Protokół Nr VII/11
spisany z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Czersku
odbytej w dniu 19 maja 2011 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku
-----------------------------------------------------------------------Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady
Ireneusz Bojanowski

Sesję rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:35.
Na ogólną ilość 21 radnych udział w sesji wzięło 19 radnych zgodnie z dołączoną listą obecności.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Zbigniew Gruźliński
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1. Wiesław Lipski
W sesji równieŜ udział wzięli:
1. Marek Jankowski
2. Jan Gliszczyński
3. Jolanta Skuczyńska
4. Grzegorz Zabrocki
5. GraŜyna Ziehlke
6. Jarosław Schumacher
7. Michał Gliniecki
8. Jolanta Nagórska
9. Jarosław Szwil
10. Arkadiusz Pozorski

– Burmistrz Czerska
– Zastępca Burmistrza
– Skarbnik Gminy
– Sekretarz Gminy
– Radca Prawny
– Radny Rady Powiatu Chojnickiego
– Kierownik Ośrodka Kultury w Czersku
– Dyrektor MGOPS
– Komendant SM
– Komendant KP w Czersku

Ponadto w sesji uczestniczyli przewodniczący jednostek pomocniczych oraz przedstawiciele mediów.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja o wykonaniu budŜetu za I kwartał 2011 roku.
Przedstawienie oferty kulturalnej i turystycznej na terenie gminy w sezonie letnim 2011 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czersku za rok 2010 – VII/43/11,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Czersk w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku – VII/44/11,
c) ustalenia planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
– VII/45/11,
d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011 – VII/46/11,
e) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych – VII/47/11,
f) zmiany Uchwały Nr XIX/226/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – VII/48/11,

g) zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia na zakup energii elektrycznej – VII/49/11,
h) zmiany uchwały budŜetowej na 2011 rok – VII/50/11,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024 – VII/51/11.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
--------------------------------------------------Przebieg sesji
Do pkt. 1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Bojanowski. Przywitał
przybyłych radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia Rady. Nadmienił, Ŝe
w sesji uczestniczy 19 radnych, co daje quorum do podejmowania prawomocnych uchwał oraz wniosków.
Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski nadmienił, Ŝe porządek obrad został dostarczony
radnym wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję Rady, w związku z czym poprosił o zgłaszanie
ewentualnych uwag.
śadnych uwag nie zgłoszono.
Do pkt. 3
W związku z tym, Ŝe Ŝadnych uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy głosach 18 „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła protokół.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski nadmienił, Ŝe sprawozdanie z pracy Burmistrza
w okresie między sesjami otrzymali wszyscy radni. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji,
w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisje sprawozdanie przyjęły do wiadomości.
śadnych uwag nie zgłoszono.
Do pkt. 5
Radny Krzysztof Reszka zgłosił następujące interpelacje:
1. Do PZD: Oznakowanie drogi powiatowej w Łęgu w kierunku Starych Prus (na skrzyŜowaniu przy
starej zlewni) – ma to być droga z pierwszeństwem.
2. Naprawa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy: przy przepustach na tzw. przyczółkach zaczęły
obsypywać się starobruki.
Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił informację o wykonaniu budŜetu za
I kwartał 2011 roku. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej
kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisje informację przyjęły do wiadomości.
śadnych uwag nie zgłoszono.

Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił ofertę kulturalną i turystyczną na terenie
gminy w sezonie letnim 2011 r. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym
w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisje informację przyjęły do wiadomości.
śadnych uwag nie zgłoszono.
Do pkt. 8
a./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok
2010 – VII/43/11. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej
kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 2 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Radny Czesław Niesiołowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Ja dosyć dokładnie
przeanalizowałem to sprawozdanie i oczywiście mam tutaj uwagi. Mianowicie ze str. 21 wynika, Ŝe
kontrakty przewidują bardzo podobną kwotę na Poradnię Leczenia UzaleŜnień i Poradnię „K”. W Poradni
„K”, z tego co wiem, oprócz lekarza konieczna jest zawsze asystentka. Jest to połoŜna czy wysoko
kwalifikowana pielęgniarka. Oprócz tego w Poradni „K” stosuje się dość drogie urządzenia diagnostyczne,
a w PLU najdroŜszym urządzeniem diagnostycznym jest, z tego co wiem, alkomat za ok. 200 zł. Poradnia
„K”, ze sprawozdania wynika, przyjęła w ciągu roku 3 965 pacjentek. Pozostałe poradnie wszystkie
podają ile, oprócz oczywiście PLU. Nie wiem, czy tak mało tam było czy teŜ jakieś przeoczenie, Ŝe nie
podano, ile osób przyjęła PLU. Z tego co wiem, większość osób tam przyjętych, została zagnana przez
sądy, bo nie garną się jakoś, Ŝeby tam chodzić. Natomiast jeśli chodzi o Poradnię „K”, są kolejki, trzeba
się zapisywać, nieraz czekać kilka czy kilkanaście dni. Jest według mnie bardzo niedoszacowana ta
Poradnia „K”. Ta Poradni „K” słuŜy wszystkim naszym kobietom. Jest to ok. 10 000 kobiet w naszej
gminie, no moŜe przesadziłem trochę. W kaŜdym razie ta Poradnia słuŜy naszym Ŝonom, córkom
– matkom naszych dzieci i wnuków, więc powinna być jakimś takim oczkiem w głowie. Tak mi się
przynajmniej wydaje. Teraz jeszcze ciekawostka na koniec: jak co roku, na wniosek Pana Burmistrza,
Rada Miejska, mówię o tym sprawozdaniu za 2010, postanowiła przyznać dotację i to nie Poradni „K”,
lecz PLU (kwota 49 980 zł). Od wielu lat, na 2011 jest taka sama kwota przyznana i na próŜno szukać tej
kwoty w tym sprawozdaniu. Ja nie wiem, gdzie ona się podziała, czy ona nie została uwzględniona czy to
moŜe tak mała kwota, Ŝe nie warto się nią zajmować. W kaŜdym razie ja nie znalazłem jej w tych
materiałach. Dziękuję.
Burmistrz Marek Jankowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Ja myślę, Ŝe to pytanie, które
Pan tutaj zadał, to w ogóle nie jest do nas. Myślę, Ŝe pomylił Pan Radny wszelkie pojęcia, dlatego Ŝe
kontraktowanie usług jest dokonywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Gdańsku. Tutaj takie
demagogiczne słowa dotyczące ilości kobiet, Ŝe to powinno być więcej, być moŜe, ale to nie sprawa ani
Rady ani Burmistrza. O kontrakt występuje i kontrakt przygotowuje Poradnia „K” i takiej wysokości,
w jakiej uzasadni swoją działalność, uzyskuje limit punktów, na podstawie których jest kwotowy
odpowiednik. Wszystko w temacie. Tutaj jak gdyby pytania dotyczące, Ŝe więcej, bo tutaj Pan Radny
sugeruje, Ŝe zamiast dla PLU, te pieniądze powinny trafić do Poradni „K”. Proszę napisać pismo do NFZ,
niech Pan w sumie z takim wnioskiem wystąpi. Myślę, Ŝe uzyska Pan tam odpowiedź. Natomiast tutaj nie
ma dotacji, która jest przekazywana dla PLU na prowadzenie zajęć związanych z realizowanym
programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, bo ta dotacja jest przekazywana przez
MGOPS, w strukturze której jest Ośrodek Profilaktyki, a nie PLU, więc tutaj w ogóle nie rozumiem tych
pytań. Myślę, Ŝe gdyby Pan o takie szczegóły zapytał na Komisji, to z pewnością byłaby moŜliwość, Ŝeby
tą moją odpowiedź podeprzeć zarówno stanowiskiem Dyrektora SPZOZ, jak i nawet przedstawiciela NFZ.
Ja bym bardzo prosił, Ŝebyśmy tutaj nie mieszali pewnych pojęć, bo to akurat wypacza cały ten materiał.
Absolutnie zupełnie inaczej to wygląda.
Radny Hieronim Kucharski – ja chyba do Pani Radcy, bo brak mi tutaj Pana Dyrektora. Proszę mi
wyjaśnić, jaka jest róŜnica między umową o pracę a umową na kontrakt, bo tutaj widzę pewne
przeliczenia. Jest informacja o tym, Ŝe jest 10 lekarzy na kontrakcie i to się przelicza na etaty. Zdaje się,

Ŝe kontrakt to jest usługa, wykonywać ją moŜna w róŜnych godzinach, a etat to jest konkretna ilość
godzin, o ile mnie wiedza nie myli. I jeszcze tu jedna uwaga redakcyjna, Pan Griniewicz podpisuje się pod
tym, a mam uwagę, Ŝeby językiem polskim dobrze operować, bo chyba na str. 24 mowa jest o osobach,
które są w szkole, czyli chodzi o liczbę uczniów. Tak się domyślam: „Liczba uczni na liście aktywnej”,
myślę, Ŝe tu chodzi o uczniów.
Radca Prawny GraŜyna Ziehlke – jeśli chodzi o umowę o pracę, to przy zawarciu umowy o pracę
dochodzi do nawiązania stosunku pracy i wszystko (wszelkie prawa i obowiązki, treść tego stosunku
pracy) jest regulowana kodeksem pracy. Natomiast jeŜeli dochodzi do zawarcia kontraktu
cywilnoprawnego (czy to jest umowa o świadczenie usług, umowa dostawy, umowa zlecenie czy umowa
o dzieło), to są kontrakty cywilnoprawne, które rządzą się, które podlegają pod kodeks cywilny, czyli pod
prawo cywilne ogólnie rozumiane. Przede wszystkim chodzi o nazwane umowy, w których prawa
i obowiązki stron reguluje kodeks cywilny i nie dochodzi pomiędzy stronami, przez kontrakty, do
nawiązania Ŝadnego stosunku pracy. Tylko w drodze umowy o pracę, ten kto świadczy pracę na
podstawie umowy o pracę, staje się pracownikiem. Kontrakty nie powodują, Ŝe świadczący usługę
dostawy z kontraktu, jest pracownikiem. Nie podlega pod regulacje związane z prawem pracy.
Radny Hieronim Kucharski – czyli nie powinniśmy przeliczać liczby osób na kontraktach na etaty?
Radca Prawny GraŜyna Ziehlke – nie.
Radny Hieronim Kucharski – a taki obyczaj w tych dokumentach jest.
Radny Czesław Niesiołowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Ja przeczytam moŜe
w całości, bo jakoś nie trafiło do mnie to, co Pan Burmistrz powiedział na temat tej dotacji. Jest napisane
tak: „Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. Poradnia Leczenia UzaleŜnień – 49 980 zł, w tym: umowy zlecenia i cywilno – prawne, pozostałe
wydatki (m.in. opał, energia, monitoring, szkolenia).” Wynika z tego, Ŝe te pieniądze trafiły właśnie do
PLU, oprócz pieniędzy kontraktowych. To jest z 2009 r.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 18 radnych,
Rada przy 16 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/43/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
b./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku – VII/44/11. Temat ten był przedmiotem posiedzeń
komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 4 głosach „za”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
śadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 19 głosach „za” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/44/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
c./.
Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów – VII/45/11. Temat
ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska
komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 4 głosach „za”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła przy 3 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.

Burmistrz Marek Jankowski – mały błąd się zakradł: w obwodzie szkoły w Łęgu jest nie Stary Kierz,
a Szary Kierz.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 17 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/45/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
d./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011 – VII/46/11. Temat ten był przedmiotem posiedzeń
komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 4 głosach „za”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
śadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 18 radnych,
Rada przy 18 głosach „za” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/46/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
e./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych – VII/47/11. Temat ten był
przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 5 głosach „za”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
śadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 18 radnych,
Rada przy 18 głosach „za” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/47/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
f./.
Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIX/226/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – VII/48/11. Temat ten był przedmiotem
posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie z następującym wnioskiem formalnym:
Poszczególne wiersze załącznika do projektu uchwały otrzymują następujące brzmienie:
Odpłatność za usługi opiekuńcze w %
Dochód na osobę
Osoby samotne

Osoby w rodzinie

od

478 do

553

Bezpłatne

8

od

554 do

664

Bezpłatne

12

od

665 do

799

5

20

od

800 do

956

10

25

od

957 do 1 049

15

32

od 1 050 do 1 149

20

40

od 1 250 do 1 379

40

70

od 1 380 do 1 449

50

80

od 1 450 do 1 549

60

90

od 1 550 do 1 649

70

100

Komisja wniosek formalny przyjęła przy 5 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Burmistrz Marek Jankowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Chciałbym się ustosunkować
do wniosku Komisji Oświaty, poniewaŜ chciałbym uzupełnić informację, która była przekazana na Komisji.
OtóŜ zmiana uchwały w kwestii ustalenia odpłatności dla podopiecznych polega na obniŜeniu stawek
w stosunku do obowiązujących do tej pory, więc myślę, Ŝe dalsze obniŜanie tych stawek, zgodnie
z sugestią Komisji, byłoby niecelowe. Tym bardziej Ŝe wzięliśmy pod uwagę zarówno dochody
mieszkańców – tych podopiecznych, którzy sami jak gdyby płacą za usługi opiekuńcze, jak równieŜ te
osoby, które przebywają w rodzinach. Ta uchwała juŜ takie obniŜki uwzględnia. Chciałbym tylko
powiedzieć tutaj, Ŝeby nie wchodzić w szczegóły, Ŝe do tej pory łączne dochody planowane z tytułu
odpłatności za usługi opiekuńcze były na poziomie 9 421 zł miesięcznie, a po tych zmianach my to
obniŜyliśmy prawie o 2 600 zł i mają wynosić 6 842 zł, więc jeŜeli byśmy tą róŜnicę tutaj przeliczyli, to
prawie zwiększamy nasz udział w opłatach opiekuńczych o niecałe 30 000 zł, więc my juŜ tu
uwzględniliśmy wszystkie jak gdyby te sytuacje, które wynikają. W związku z tym bym prosił o jednak
zrewidowanie tego wniosku, poniewaŜ dalsze obniŜanie odpłatności spowoduje jeszcze zwiększenie
obciąŜeń dla gminy.
Radny Krzysztof Majer – byłem wnioskodawcą tych zmian, ale nie miałem tej wiedzy, którą przekazał
nam teraz Pan Burmistrz. TakŜe ja osobiście wycofuję się z tych zmian zaproponowanych na Komisji.
Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Bojanowski – dziękuję bardzo. Wniosek i tak będzie głosowany,
bo to jest formalny Komisji.
W związku z tym, Ŝe więcej uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski
poddał pod głosowanie powyŜszy wniosek. W wyniku głosowania, w którym brało udział 18 radnych,
Rada przy głosach 15 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” odrzuciła ww. wniosek.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 18 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/48/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
g./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup
energii elektrycznej – VII/49/11. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym
w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisje projekt uchwały przyjęły jednogłośnie.

Burmistrz Marek Jankowski – chciałem tylko powiedzieć, co pewnie wszyscy zauwaŜyli, Ŝe
porozumienie jest podpisane przez wszystkie strony porozumienia.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 19 głosach „za” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/49/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
h./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budŜetowej na 2011 rok – VII/50/11. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji, w związku
z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 3 głosach „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Radna Dorota Ropińska – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Panie Burmistrzu, chciałam zadać
pytanie. Czym jest spowodowana przedłuŜająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę? Chodzi
o kąpielisko w Rytlu. Wynika to z działu 630 „Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy”.
Rozumiem, Ŝe ta procedura związana jest z pozwoleniem na kąpielisko. Chciałabym uzyskać odpowiedź.
Burmistrz Marek Jankowski – wszystkie elementy tego projektu juŜ mają pozwolenie na budowę. W tej
chwili jest jakby potrzebna jeszcze opinia eksperta dotycząca spraw środowiskowych. W tej chwili jest jak
gdyby całość dokumentacji przygotowywana do podpisania umowy (wniosek o podpisanie umowy
z Urzędem Marszałkowskim). JeŜeli chodzi o ten projekt, tutaj nie ma przeszkód. Natomiast nie wiem, czy
dobrze zrozumiałem, bo jeśli chodzi o kąpielisko w rozumieniu tak jak kąpielisko nad Jeziorem Ostrowite,
tutaj w ogóle nawet gdyby to kąpielisko było, i tak by to nie występowało, poniewaŜ trzeba teŜ spełnić
inne warunki. Natomiast sam projekt uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia. W tej chwili trwa
procedura przygotowania do podpisania umowy.
Radna Dorota Ropińska – czyli rozumiem, Ŝe pozwolenie na budowę kąpieliska juŜ jest załatwione, tak?
Burmistrz Marek Jankowski – tak.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 18 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/50/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
i./.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024 – VII/51/11. Temat ten był
przedmiotem posiedzeń komisji, w związku z czym w pierwszej kolejności poprosił o stanowiska komisji.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Komisja Oświaty … projekt uchwały przyjęła przy 3 głosach „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.
Komisja Zdrowia … projekt uchwały przyjęła jednogłośnie.
Burmistrz Marek Jankowski – chciałem tylko wspomnieć, Ŝe w ramach autopoprawki, na wszystkich
komisjach był przekazywany załącznik nr 1.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. W wyniku głosowania, w którym brało udział 19 radnych,
Rada przy 17 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” podjęła następującą uchwałę:
U c h w a ł a nr VII/51/11
/pełen tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Do pkt. 9
Burmistrz Marek Jankowski – tylko jeden z radnych zgłosił interpelację. Myślę, Ŝe słuszną. PrzekaŜemy
ją do Zarządu Dróg Powiatowych. Natomiast jeśli chodzi o drogę gminną i przyczółki, to sprawdzimy to
i ewentualnie w ramach gwarancji zostanie to naprawione.
Do pkt. 10
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski – Proszę Państwa, dwie informacje z mojej strony.
Pierwsze, Ŝe wszyscy radni oddali oświadczenia w terminie. Mało było poprawek, w większości były
bardzo dobrze wypełnione. Dziękuję radnym za dyscyplinę. Druga sprawa proszę Państwa – w ramach
obchodów Światowego Roku Lasów chciałbym zaproponować wycieczkę po Nadleśnictwie, po ciekawych
terenach, Ŝeby pokazać bieŜącą pracę. W dniu 10.06. o godz. 12:00 zaczyna się ta wycieczka. Będziemy
podróŜować autobusem, dlatego zapraszam wszystkich radnych na tą wycieczkę. śeby organizacyjnie to
dopiąć, to puszczę listę. Chętnych proszę o wpisanie słowa „tak”, niechętnych „nie” i podpisać się pod
tym, bo to jest potrzebne dla dobrej organizacji. Chcemy pokazać ciekawe miejsca Nadleśnictwa Czersk.
Radna Dorota Ropińska – chciałam jeszcze wrócić do poprzedniej sesji. Dziękuję, Ŝe Pan
Przewodniczący wspomniał o Roku Lasów. RównieŜ jestem pracownikiem Lasów, a troszeczkę
zbulwersowała mnie wypowiedź jednego radnego ostatnio, Ŝe tak duŜo mówi się o lasach czy
o leśnikach, Ŝe tutaj zapraszamy róŜne grupy zawodowe. Zapraszamy Panie Radny – byli nauczyciele,
kierownicy ośrodków kultury, straŜacy, policja. To są teŜ grupy zawodowe związane z tą gminą i my
leśnicy równieŜ. Dziękuję bardzo.
Radny Krzysztof Przytarski – Pani Radna nie zrozumiała, o co mi chodziło, co ja mówiłem. Ja mówiłem,
Ŝe owszem moŜna rozmawiać, ale nie w wolnych wnioskach. Ja wręcz sugerowałem, Ŝeby następnym
razem wprowadzić to do porządku obrad. Pani mnie źle zrozumiała, Pani Radna.
Radna Dorota Ropińska – przepraszam.
Skarbnik Jolanta Skuczyńska – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Chciałam się odnieść, akurat
ten temat podnoszę w wolnych wnioskach, do tematu poruszonego przez Pana Radnego
Niesiołowskiego, doszukującego się w sprawozdaniu finansowym SPZOZ dotacji z budŜetu gminy na
PLU. Jak Państwo pamiętają, przy uchwalaniu budŜetu, jest załącznik dot. planowanych dotacji
udzielanych w ramach z budŜetu gminy. Na ten cel związany z leczeniem uzaleŜnień mniej więcej
przeznaczamy corocznie 12 000 zł. Jest to kwota, która w drodze konkursu przyznawana jest dla róŜnych
stowarzyszeń. Nie ma więc mowy o tym, aby z tejŜe kwoty jakiekolwiek środki przeznaczane były na
PLU prowadzoną przez SPZOZ w Czersku. Te ponad 40 tys. zł, o których mowa w Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ujęte jest w planie finansowym MGOPS jako jednostki, która
realizuje tenŜe program. Nie jest to planowana kwota jako dotacja na PLU. Tak więc nie moŜna doszukać
się pozycji dotacji w sprawozdaniu finansowym SPZOZ. Dziękuję bardzo.
Radny Czesław Niesiołowski – tu jest wyraziście napisane, na co te pieniądze poszły.
Skarbnik Jolanta Skuczyńska – ale nie ma to charakteru dotacji. O to mi chodzi.
Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski – mam nadzieję, Ŝe Pan Radny i Pani Skarbnik po sesji to
sobie wyjaśnią.
Do pkt. 11.
PoniewaŜ więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski podziękował
wszystkim za udział i zakończył VII sesję Rady Miejskiej w Czersku.

