Protokół Nr XXIX/2013
obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej
w dniu 20 czerwca 2013 roku
Stan rady – 15
Obecnych – 12
……………………
co stanowi - 80 %
Obecność poszczególnych radnych na sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik do
protokołu.
Obecność imiennie zaproszonych do udziału w obradach sesji obrazuje lista obecności
stanowiąca załącznik do protokołu.
Obecność sołtysów na obradach sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik
do protokołu.
Porządek sesji stanowi załącznik do protokołu.
Pkt I a.
Obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach otworzył i im
przewodniczył Pan Krzysztof Karolak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na stan rady 15 radnych
na sesji, według listy obecności, obecnych jest 10 radnych, co stanowi quorum. Następnie
przewodniczący rady powitał radnych, burmistrza, skarbnika gminy, pracowników urzędu
miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczących jednostek
pomocniczych gminy, dyrektorów szkół, dyrektora gimnazjum, mecenasa oraz
przedstawiciela „ Gazety Chojeńskiej”.
W sposób szczególny powitał także przybyłych na sesję uczniów- finalistów XXXVI
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym reprezentujących Szkołę
Podstawową w Zielinie oraz Gimnazjum w Mieszkowicach, wraz z opiekunami i rodzicami.
Pkt I b.
W dalszej kolejności Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady miejskiej, przypomniał,
że radni otrzymali przed sesją porządek obrad sesji, z którym się na pewno zapoznali.
Zmian do porządku obrad nie wniesiono.
Porządek obrad stanowi załącznik do protokółu.
Pkt I c.
Przewodniczący rady Pan Krzysztof Karolak poinformował, że sporządzony został protokół
z przebiegu obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi do treści protokołu? Uwag nie zgłoszono. Pan Krzysztof Karolak,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poddał protokół pod głosowanie:
wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół z przebiegu obrad
XXVIII zwyczajnej sesji przyjęty został jednomyślnie.
Pkt I d.
Informację z działalności międzysesyjnej organu wykonawczego przedstawił Pan Andrzej
Salwa, Burmistrz Mieszkowic. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Ponadto poinformował, że Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach
w wyniku spełnienia wszystkich wymogów wybrana została w przetargu na realizację
w Gminie Mieszkowice gospodarki odpadami. Dzisiaj została podpisana stosowna umowa.
Pkt II.
Interpelacji nie zgłoszono.
Na obrady sesji przybyli radna Pani Zofia Szeremeta i radny Pan Grzegorz Kaczmarek.
Na stan rady 15 radnych na sesji wg listy obecności jest 12 radnych, co stanowi quorum.
Pkt III.
Wprowadzenia dokonał Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic. Nadmienił, że już
kilkakrotnie na sesjach wręczane były wyróżnienia i listy gratulacyjne uczniom za różne
osiągnięcia w konkursach tematycznych, olimpiadach, turniejach itp. Na dzisiejszą sesję
zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, finaliści XXXVI
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w tym roku
w Jaśle. Następnie poprosił Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach
oraz przewodniczącą komisji oświaty o wspólne wręczenie listów gratulacyjnych i
upominków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zielinie, za zajęcie XIII miejsca. Następnie
odczytał treść listów gratulacyjnych i dokonano aktu ich wręczenia uczniom: Bartłomiejowi
Dymidów, Szymonowi Skowyrze, Leonowi Dziedziuchowi
oraz opiekunowi Panu
Henrykowi Maderze.
Burmistrz Mieszkowic poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach, który
jest jednocześnie opiekunem gimnazjalistów, oraz uczniów wraz z rodzicami o przyjęcie
listów gratulacyjnych i upominków.
Burmistrz Mieszkowic oraz przewodnicząca komisji oświaty wspólnie dokonali wręczenia
listów gratulacyjnych i upominków uczniom Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Mieszkowicach”: Mariuszowi Dymidów, Kamilowi Kuśpisiowi, Dawidowi Łuszczkowi za
zajęcie VI miejsca w turnieju oraz ich opiekunowi Panu Krzysztofowi Karolakowi.
Uczniom, rodzicom i opiekunom gratulacje złożyła również Pani Anna Pankratow Zastępca
Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach nadmienił, że
podczas święta szkoły w gimnazjum również tych wyróżnień było bardzo dużo. Powiedział,
że na szczególne podziękowanie zasługuje Pan Henryk Madera, który poprzez wieloletnią
pracę przyczynił się do sukcesu uczniów. Podziękowania skierował również do Pana
Andrzeja Salwy Burmistrza Mieszkowic za dokonanie wyróżnień. Bardzo satysfakcjonujące
jest to , gdy mówi się, że zadanie zostało bardzo dobrze wykonane.
Pan Henryk Madera uważa, że jest to wyjątkowa chwila, bardzo miła. Jest po raz czwarty
opiekunem finalistów , ale ten rok będzie pamiętał doskonale i za to dziękuje. Obiecuje, że
postara się o więcej, gdy tylko starczy sił.
Pkt IV.
Projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik do
protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek,
2/ opinię Komisji Oświaty….- Radna Pani Bożena Dorywalska,
3/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Edward Godyń.
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Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Wprowadzenia dokonał Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic. Wyjasnił, ze spornym
tematem na komisjach był zapisany w projekcie uchwały planowany remont świetlicy
wiejskiej w Kłosowie. Całkowity koszt remontu to 500 tyś zł. z tym, że na ten rok zapisane
zostały środki w wysokości 100 tyś zł, a pozostałe w wieloletniej prognozie finansowej jako
wydatek w 2014 roku. Podtrzymuje swoje stanowisko, co do konieczności przeprowadzenia
remontu tej świetlicy. Niemal na każdym zebraniu wiejskim ten temat powraca i mieszkańcy
upominają się o jego przeprowadzenie.
Pani Bożena Dorywalska zastanawia się, czy gminę stać będzie finansowo na
przeprowadzenie takiego remontu. Mieszkańcy mogą na teraz korzystać z wyremontowanej
świetlicy OSP. Gmina będzie musiała wtedy utrzymywać dwa budynki, a koszty utrzymania
nie są małe. Może odłożyć to w czasie i starać się o środki z UE.
Pan Andrzej Salwa wyjasnił, że w każdym sołectwie są świetlice. Nie ma ich w m. Sitno
i Kamionka. W Kłosowie budynek po byłej szkole jest teraz ruiną. Nadmienił, że
podporządkuje się decyzji rady.
Pan Józef Łuszczek uważa, że wyremontowana świetlica OSP w Kłosowie jest wystarczająca
dla mieszkańców.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowice wyjasnił, że jest to świetlica strażacka i nie
każdy może z niej korzystać. Przez 5 lat nie można tam prowadzić żadnej działalności.
Mieszkańcy Kłosowa bardzo bronią swego i chcą mieć coś dla siebie.
Pan Henryk Domaradzki uważa, że należy dokonać wyceny i ustalić faktyczne koszty
przeprowadzenia remontu.
Jest zdania, że należałoby ten zapis w projekcie uchwały dotyczący wydatków na świetlicę
wiejską w Kłosowie, wycofać
Pan Edward Godyń zapytał, i co dalej? Jest zdania, że budynek należy ratować, aby nie
dopuścić do powstania kolejnej ruiny.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic dodał, że te 100 tyś zł, na dzień dzisiejszy
starczyłoby na budowę dachu, wymianę okien, drzwi, czyli zabezpieczenia budynku przed
dalszym jego niszczeniem.
Pan Grzegorz Kaczmarek wyjasnił, że był przeciwny temu, aby ten budynek remontować.
Teraz jest innego zadania i uważa, że tego nie należy odkładać w czasie. Ten budynek z roku
na rok będzie w coraz gorszym stanie technicznym a kwota remontu może być dużo wyższa.
Pani Bożena Dorywalska nadmieniła, że gmina ma ważniejsze zadania inwestycyjne do
zrealizowania chociażby, wymianę sieci wodociągowej, jako zadanie priorytetowe w gminie.
Nie ma środków, ale i tak trzeba będzie to za kilka lat zrealizować. Jest obiekt i to mieszkańcy
zdecydowali o tym, aby go remontować.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic dodał, że gdy przesuniemy w na inny termin
remont świetlicy, to nie będzie środków na kolejne zadania. Jest to ostatni moment w tym
roku, aby te pieniądze znaleźć.
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Pan Henryk Rzepczak nadmienił, że były różne zdania w sprawie remontu tego budynku.
Powinien on służyć społeczeństwu lokalnemu. Każde sołectwo powinno mieć do swojej
dyspozycji świetlicę.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdził, że będą
nowe nabory wniosków o środki z funduszu europejskiego na okres programowania na lata
2014-2020 i trzeba będzie z tych programów skorzystać , aby remont świetlicy dofinansować.
Pan Henryk Domaradzki zgłosił wniosek o wyprowadzenie z projektu uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy na 2013 rok wydatku w wysokości 100 tyś zł z przeznaczeniem na
remont świetlicy wiejskiej w Kłosowie.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach zwrócił się
z zapytaniem, kto jest za wyprowadzeniem z projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu
gminy wydatku w wysokości 100 tyś zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy
wiejskiej w Kłosowie?
Wynik głosowania: 4 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się.
Wniosek przyjęty został większością głosów.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił projekt
uchwały z poprawkami i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 6 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się.
Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok z poprawką, podjęta została
większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt V.
Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Mieszkowice na lata 2013-2016 stanowi załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek.
2/opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
3/opinię Komisji Rewizyjnej – Radny Pan Edward Godyń,
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Sawastian Skarbnik Gminy. Poinformowała, że w związku
z podjętą uchwałą rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok z poprawką
o wyprowadzenie wydatku majątkowego dotyczącego remontu kapitalnego i modernizacji
świetlicy wiejskiej w Kłosowie- koszt zadania 500.000 zł rozpisany w latach 2013 i 2014 , w
roku 2013 – 100.000 zł. zmianie ulega również projekt uchwały rady w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 20013-2016:
w załączniku Nr 1 wydatki ogółem zmniejsza się w roku 2013 o 100.000 zł i w roku 2014
o 400.000 zł.
w załączniku Nr 3 – planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach
2013-2016 zdejmuje się wydatek majątkowy – remont kapitalny i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Kłosowie / dz. 921, rozdział 92109/- poprawa infrastruktury kulturalnej wsi.
Zmianom ulega również wysokość deficytu budżetowego jak również związane z tym
wskaźniki.
Pan Henryk Domaradzki zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały:
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- w załączniku Nr 1 wydatki ogółem zmniejsza się w roku 2013 o 100.000 zł i w roku 2014
o 400.000 zł.
- w załączniku Nr 3 – planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach
2013-2016 zdejmuje się wydatek majątkowy – remont kapitalny i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Kłosowie. / Dz. 921, rozdział 92109/- poprawa infrastruktury kulturalnej wsi.
- zmiana wysokości deficytu budżetowego oraz wskaźników.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poddał zgłoszony
wniosek pod głosowane.
Wynik głosowania: 7 za, 1 przeciww,4 wstrzymujące się. Zaproponowane poprawki do
projektu uchwały przyjęte zostały większością głosów.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poddał projekt
uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.
Wynik głosowania: 7 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się.
Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 wraz z poprawkami
podjęta została większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt VI.
Projekt uchwały rady w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Mieszkowice na lata 2003-2015 stanowi załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
2/ opinię Komisji Rewizyjnej – Radny Pan Edward Godyń,
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Dyskusji nie podjęto.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
2013 roku w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Mieszkowice na lata 2003-2015 podjęta została jednomyślnie. Stanowi załącznik do
protokołu.
Pkt VII.
Projekt uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Mieszkowice stanowi
załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek,
2/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
2/ opinię Komisji Rewizyjnej – Radny Pan Edward Godyń,
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Dyskusji nie podjęto.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady przedstawił
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Uchwała Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
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2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad
gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice podjęta
została większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt VIII.
Projekt uchwały rady w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice stanowi
załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek,
2/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
2/ opinię Komisji Rewizyjnej – Radny Pan Edward Godyń,
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach nadmienił, że
będzie to wizerunek naszej gminy, nas mieszkańców na zewnątrz a zasady jego używania
określa statut Gminy Mieszkowice.
Radny Edward Godyń dodał, że trzeba mieć świadomość tego, że jest to herb gminy i trzeba
to uszanować.
Z uwagi na brak głosów w dalszej dyskusji Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady
przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
2013 roku w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice podjęta została
większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt IX.
Projekt uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia “ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”
stanowi załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek,
2/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Edward Godyń.
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Pan Edward Godyń poinformował, że nie uczestniczył w posiedzeniu zespołu i nie
mógł wyrazić swojej opinii. Jego zdaniem Koło Gospodyń Wiejskich w Troszynie po roku
działania, nie powinno być wyróżnione. Uważa, że jest to za krótka działalność.
Radny Pan Janusz Dymidów uważa, że koło gospodyń działa już od dawna, gdyż
niejednokrotnie miał okazję zapoznać się z ich dorobkiem,
Radna Pani Bożena Dorywalska stwierdziła, że jest jej bardzo przykro to słyszeć od radnego ,
który jednak wybrany został przez społeczeństwo. Zasługi koło ma bardzo duże. Koło działa
na rzecz dzieci, rodziców, mieszkańców, szkoły, sołectwa itp. Szanowna rada zadecyduje
o osiągnięciach koła.
Radny Pan Józef Łuszczek uważa, że szacunek należy się dla tych pań z koła. Cenione są one
przez mieszkańców, z uwagi na swoją aktywność przy okazji różnych świąt i imprez
masowych.
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Radny Pan Edward Godyń stwierdził, że nie umniejsza im zasług, ale przyznanie wyróżnienia
po roku czasu działalności nie powinno mieć miejsca.
Pan Krzysztof Karolak Przedwodniczacy Rady Miejskiej w Mieszkowicach poinformował, że
w ubiegłym roku, aby nie poróżnić, Zespół nie przyznał wyróżnienia dla jednego z kół , gdyż
także inne koła zasługiwały na wyróżnienie. Stąd też w tym roku wniosek i nagrodzenie
wszystkich kół działających na terenie gminy, a zewnętrznym odzwierciedleniem będzie
wręczenie statuetek Mieszka I.
Z uwagi na brak głosów w dalszej dyskusji Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Uchwała Nr XXIX/225/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
2013 roku w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”
podjęta została większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach ogłosił 10-cio
minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie obrady sesji wznowił Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady, który na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji na stan rady 15 radnych
obecnych według listy obecności jest 12 radnych.
Pkt XProjekt uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że jest to dla niego ważny dzień
z uwagi na absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Uchwalony budżet w ciągu roku zmieniany był pięcioma uchwałami. Po dokonanych
zmianach deficyt budżetowy zmniejszył się o 700 tyś zł. W dalszym ciągu w strukturze
wydatków dominuje oświata i pomoc społeczna- około 60% .
Stan zadłużenia na koniec roku to kwota 5 767 268,67 zł.
Zaciągnięte zostały zobowiązania na zadania inwestycyjne takie jak: kanalizacja, świetlice
wiejskie, park w Troszynie, renowacja kamienic, rurociąg ul. Kościuszki- Odrzańska
w Mieszkowicach.
Wystąpiła płynność finansowa, jeżeli chodzi o stronę dochodów do wydatków.
Z nieplanowanych zadań udało się doprowadzić dom udrożnienia przepustów,
przeprowadzenia remontu OSP w Mieszkowicach, udzielenie pomocy mieszkańców
podtopionych nieruchomości.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek,
2/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Dorywalska,
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Edward Godyń.
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach odczytał
uchwałę Nr LIX.160.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mieszkowic
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok. Opinia stanowi
załącznik do protokołu.
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Radny Pan Edward Godyń Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjasnił, że gdy pisany był
wniosek, komisja zapoznała się z obszernymi dokumentami i uważa, że nad wydatkami w
tym roku trzeba będzie się zastanowić, gdyż one rosną a dochody nie idą z nimi w parze.
Z uwagi na brak głosów w dalszej dyskusji Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXIX/226/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca
2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok podjęta została jednomyślnie.
Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt XIProjekt uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Mieszkowice za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poprosił
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok.
Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania
budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok przedstawił Pan Edward Godyń Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwałę Nr LXXXVIII.240.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Mieszkowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok przedstawił Pan
Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Dyskusji nie podjęto.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poddał pod
głosowanie uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2011 rok. Zwrócił się z zapytaniem. Kto jest za wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieszkowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2012 rok
Wynik głosowania:12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Wniosek przyjęty został bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił
uchwałę rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice
za 2012 rok.
Następnie zwrócił się z zapytaniem. Kto jest za podjęciem uchwały rady w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok?
Wynik głosowania: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXIX/227/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia
20 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Mieszkowice za 2012 rok podjęta została bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic podziękował radzie za udzielenie absolutorium, za
jednomyślność w radzie. Stara się wypracowywać takie decyzje aby wszyscy byli
zadowoleni. Ponadto stwierdził, że różne są dni, raz gorsze raz lepsze, ale sytuacja zmusza do
podejmowania szybkich decyzji, szybkiej realizacji zadania i rozwiązywania ważnych
problemów. Dla niego ważna jest jednomyślność w radzie. Uważa , że współpraca jest dobra
i będzie się układać w takim stopniu, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
Pkt XII. Interpelacji nie zgłoszono.
Pkt XIII. Wolne wnioski i zapytania
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdza
z satysfakcją , a uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, że działalność
Pani Skarbnik i działu finansowego naszego urzędu oceniana jest bardzo wysoko.
Stara się uczestniczyć w szkoleniach dla przewodniczących rad i ostatnio właśnie
uczestniczył w szkoleniu w Gminie Rewal, którego jednym z tematów były zagadnienia
z oświaty. Przekazał radnym opracowane przez niego zestawienia porównawcze udziału
środków z budżetu gmin w wydatkach na oświatę, poniesionych w 2012 roku oraz liczby
uczniów w szkołach gminy Mieszkowice w latach 2010-2012, celem zapoznania się
i dokładnej analizy.
Radny Pan Józef Łuszczek zgłosił potrzebę naprawy hydrantów w m. Wierzchlas. Na pięć
hydrantów sprawne są tylko dwa.
Zapytał także w sprawie remontu dróg dojazdowych. Protokół komisji doraźnej został
sporządzony i przekazane w nim do realizacji drogi.
Pan Bolesław Kwaśniak Prezes ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach poinformował, że
zostanie dokonany przegląd tych hydrantów pod kątem technicznym. Jest to oddzielne
zadanie finansowane przez gminę dla celów ppoż.
Radna Pani Maria Skowrońska nadmieniła, że w m. Kamionka też należy dokonać naprawy
dwóch niesprawnych hydrantów.
Radny pan Edward Godyń zapytał, kiedy mieszkańcom zostaną dostarczone pojemniki na
odpady komunalne? Czy również będą ustawiane ogólnodostępne dla mieszkańców igla?
Również dwa pojemniki na odpady powinny zostać ustawione przy cmentarzu w Troszynie.
Pan Bolesław Kwaśniak Prezes ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach wyjasnił, że na pewno
będą one w dniu 1 lipca br. Przy budynkach wielorodzinnych ustawione zostaną igla.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poinformował, że
Pan Ryszard Kłonowski magister rehabilitacji ruchowej chce przedstawić program oceny
i poprawy stanu zdrowia ludności Gminy Mieszkowice. Chce uzyskać pomoc finansową do
usług,
jakie
świadczy
obecnie
w
punkcie
rehabilitacji
w
Zielinie.
Jaki jest cel tego programu i jak on będzie funkcjonował wyjaśnień udzielił Pan Ryszard
Kłonowski. Poinformował, że z doświadczenia widzi ciągłą potrzebę świadczenia usług
rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Mieszkowice i dlatego te usługi zostały wznowione.
Liczy w tej kwestii na pomoc ze strony gminy, gdyż NFZ nie refunduje wszystkich
zabiegów. Wprowadzone zostały 3 kategorie metod: diagnostyka irydologiczna,
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kapilaroterapia z użyciem termohydroterapii i terapia manualna. Nadmienił, że nie zna
zakładu, który by świadczył takie usługi na naszym terenie. Koszty wyposażenia w
specjalistyczny sprzęt przeznaczony do tych metod leczenia są bardzo wysokie, a to co
oferuje NFZ na pewno nie pozwoli na świadczenie takich usług. Wdrożenie takiego programu
działania ma głęboki sens. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje to, co musi , co nie zawsze
odnosi skutek. Nadmienił, że całość realizowanego przez niego kontraktu jest w Chojnie.
Pacjenci ze skierowaniem na pewno będą objęci rehabilitacją w Zielinie. Wszystkie zabiegi
ujęte w programie będą kontynuowane. Usługi będą realizowane bezpłatnie. Leczenie metodą
kapilaroterapii z użyciem termohydroterapii będzie zabiegiem jednak płatnym, w wysokości
45 zł (zakup emulsji). Pacjenci na zabiegi przyjeżdżają jednak z różnych gmin. Zobowiązał
się do przeznaczenia dziennie po 5 godzin dla pacjentów z Gminy Mieszkowice a pozostali
pacjenci przyjmowani będą po tych godzinach.
Od 1 czerwca 2013 roku ten program ruszył. Wszelkie przeróbki w salach zostały już
zakończone i dzięki temu powstał dodatkowo jeden lokal.
Pan Edward Godyń nadmienił, że przy takim programie musi być przeprowadzona ocena
zagrożenia.
Pan Ryszard Kłonowski wyjaśnił, że posiada odpowiednie uprawnienia, przeszedł szkolenia i
posiada w tym zakresie certyfikaty, między innymi na badanie dna oka. Szacuje realizację
tego programu na kwotę 33.000 zł w tym zakup wanny do hydromasażu, która została już
zamontowana. Uważa, że i tak nie pokryje ona wszystkich kosztów. Jest to oferta ostateczna
dla mieszkańców. Gdy te środki będą na realizację programu, zatrudniona zostanie
odpowiednia osoba z uprawnieniami, która jest bardzo solidna, dobra i dla mieszkańców na
pewno będzie się to opłacało. Pięć osób dziennie z terenu gminy Mieszkowice będzie mogło
skorzystać z hydromasażu. Nadmienił, że wejdzie w kontakt z Panią dr Kloc i szeroko
zapozna ją z prowadzonymi zabiegami. Uważa, że efekty u pacjentów są niesamowite.
Pani Zofia Szeremeta zasugerowała, że Pan dr Ponto też powinien uczestniczyć w tym
programie.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poinformował, że
pierwszy krok to zabezpieczenie środków w budżecie na realizację tego programu. Gdy będą
konkretne działania, podjęta zostanie na kolejnej sesji uchwała w sprawie zmian budżetu
gminy. Drugi krok to opracowanie programu i wdrożenie go dla dobra mieszkańców. Kolejna
sesja rady odbędzie się 20 sierpnia br. Program będzie zawierał konkretne terminy, ilości
pacjentów z terenu gminy.
Radca prawny wyjasnił, ze w tej kwestii obowiązuje ustawa o świadczeniach opieki
zdrowotnej jak również o finansach publicznych. NZOZ nie mogą sami opracowywać
programów. Opracowany przez gminę program podlega zaopiniowaniu przez Agencje
Ochrony Technologii Medycznych. Nie jest pewny, czy może być finansowany wydatek
inwestycyjny, czy tylko usługa. Są w tej kwestii wątpliwości i szczegóły trzeba będzie to
wyjaśnić.
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Pan Krzysztof Karolak jest zdania, że jest jeszcze dużo czasu i trzeba to dokładnie
przemyśleć.
Pani Barbara Sawastian Skarbnik Gminy wyjaśniła, że potrzebne są opinie, analiza
zdrowotności mieszkańców, aby to był program dla społeczeństwa, które te usługi potrzebuje,
a nie dla grupy ludzi. Skorygować powinno się działania w oparciu o wytyczne.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że chodzi o pomoc w tym
kierunku, dążyć do celu i ten program uruchomić w ramach procedur jak również możliwości
finansowych.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic dodał, że wola jest, współpraca w kierunku
prowadzenia tej rehabilitacji dla mieszkańców. Musi być rozeznanie, co do pacjentów,
leczonych poza kontraktem.
Pan Ryszard Kłonowski poinformował, że ma nadzieję na długą współpracę. Pracuje już 16
rok i ze względu na rodzinne problemy zmuszony był zawiesić działalność w Zielinie.
Wszystko jednak ulega poprawie i działalność będzie prowadzona, chodzi o zakres
finansowania. Nie ma powodów, aby narzekać i obiecuje, że nadal gabinety rehabilitacji będą
funkcjonowały w Zielinie.
Pani Barbara Nowicka Dyrektor MGOK w Mieszkowicach zaprosiła na Mieszkowickie Dni
Przyjaźni i Kultury, które odbędą się w dniach 29-30 czerwca 2013 roku.
Pan Józef Mroziak Sołtys Sołectwa Zielin zapytał w sprawie terminu naprawy dróg
dojazdowych do pól rolników. Ich stan techniczny jest w opłakanym stanie.
Radny Pan Franciszek Kanasiuk zasugerował, aby ustalić kolejność i cząstkowe remonty dróg
przeprowadzać.
Radny Pan Henryk Rzepczak poinformował, że na wysokości Nadleśnictwa Mieszkowice
przy drodze powiatowej nie została usunięta wisząca gałąź na drzewie.
Istnieje konieczność oznakowana Leśniczówki jako Plany 1-2
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poinformował, aby
zgłaszać wnioski odnośnie oczyszczalni ścieków, kanalizacji. Na długich odcinkach
kanalizacji występuje proces gnilny i przy przepompowniach istnieje konieczność stosowania
środka czyszczącego, celem uniknięcia wydobywającego się fetoru.
Radny Pan Grzegorz Kaczmarek dodał, że ilość ścieków jest bardzo mała. Pompy podają
bardzo małą ich ilość i zalegające ulegają gniciu i stąd ten zapach. Taki problem na pewno
będzie często zgłaszany. Istnieje konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Mieszkowicach. Powinny być zakładane filtry na przepompowniach w Starym Błeszynie,
Gozdowicach i Czelinie celem uniknięcia przykrego zapachu.
Radny Pan Franciszek Kanasiuk zgłaszał problem przygasania światła, podczas włączania się
przepompowni.
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Lokator budynku przy ul. Poniatowskiego 22 w Mieszkowicach poprosił o interwencję
w sprawie zakłócania spokoju i porządku na terenie posesji przez Panią Szymakowską
Wiesławę. Odnosi się ona wulgarnie do sąsiadów, grozi podpaleniem, nagminnie zakłóca
ciszę nocną. W budynku zamieszkuje również starsza pani, która z uwagi na swoją chorobę
nie jest w stanie zwrócić o pomoc. Boi się również o swoje dzieci, które nie mogą bawić się
bezpiecznie na podwórku. Kilkakrotnie przez tą panią zostało zalane jego mieszkanie na
parterze. Ta pani gromadzi w mieszkaniu duże ilości śmieci, które nie są wywożone, lecz
nimi zasypała studnię znajdującą się na podwórku.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że nie ma takich uprawnień, ani też
służb specjalnych, aby w te sprawy sąsiedzkie interweniować. Lokatorzy powinni sami dojść
do porozumienia i starać się nie dokuczać sobie nawzajem.
Radny Pan Józef Łuszczek wyjasnił, że skoro jest tam czterech lokatorów, to trzeba ich
wszystkich wysłuchać i znaleźć jakieś rozwiązanie.
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach nadmienił, że jest
umowa najmu i to w niej powinny znaleźć się stosowne zapisy dotyczące konsekwencji za
zalanie mieszkania, utrudniania poruszania się koło lokalu itp. Lokatorzy powinni brać pełną
odpowiedzialność za swoje czyny.

Pkt XIII.
Interpelacji nie zgłoszono.

Pkt XV.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XXIX zwyczajnej sesji rady miejskiej
Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdził
zamknięcie obrad.
Na tym obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach zakończono
i protokół podpisano.

Protokolant
Lilia Głowacka

Przewodniczący Rady
Krzysztof Karolak
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