Protokół Nr V/2015
obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej
w dniu 26 lutego 2015 roku
Stan rady – 15
Obecnych - 15
……………………
co stanowi – 100 %
Obecność poszczególnych radnych na sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik do
protokołu.
Obecność imiennie zaproszonych do udziału w obradach sesji stanowi załącznik
do protokołu.
Obecność sołtysów na obradach sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik
do protokołu.
Pkt I a i b Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach otworzył i obradom
przewodniczył Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji. Na stan rady – 15
radnych na sesji obecnych jest 14 radnych/ spóźnienie usprawiedliwiała radna Pani Bożena
Dorywalska/, co stanowi quorum. Następnie powitał radnych, Pana Andrzeja Salwę
Burmistrza Mieszkowic, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów
i wszystkich przybyłych na obrady sesji, a także uczniów, którzy otrzymali Stypendia Rady
Miejskiej w Mieszkowicach wraz z rodzicami i dyrektorami szkół.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach zwrócił się z zapytaniem. Czy są zmiany
do porządku obrad?
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach zaproponował
wprowadzenie dwóch zmian do porządku obrad, poprzez wprowadzenie w pkt V
ustanowienia uchwały rady w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice, oraz zdjęcie z porządku obrad na
wniosek radnych pkt VI ustanowienia uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji.
Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują kolejną numerację.
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach poddał
wprowadzone zmiany pod głosowanie:
Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Zmiany do porządku posiedzenia przyjęte zostały jednomyślnie.
Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
I Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.
II. Interpelacje radnych.
III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
IV. Debata w zakresie oceny działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Mieszkowicach:
a/ wystąpienie Dyrektora MGOK,
b/ dyskusja.
V. Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice.
VI. Ustanowienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas
określony, dłuższy niż 3 lata:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 r.:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
IX. Ustanowienie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady
w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
X. Ustanowienie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady
w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
XI. Ustanowienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum im.
„Noblistów Polskich „ w Mieszkowicach:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
XII. Ustanowienie uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy
Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich „ Euroregionu Pomerania”:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
XIII. Ustanowienie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
XV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.
XVI. Wolne wnioski i zapytania.
XVII. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt I cPrzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Rzepczak poinformował, że został sporządzony
protokół z przebiegu obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Zapytał,
czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Pan Henryk Rzepczak poddał protokół
pod głosowanie.
Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Protokół z przebiegu obrad IV zwyczajnej sesji przyjęty został jednogłośnie.
Pkt I dInformację z działalności międzysesyjnej organu wykonawczego Gminy Mieszkowice
przedstawił Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic. Informacja stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto Burmistrz poinformował że w punkcie 3 sprawozdania znajdują się kluby
sportowe, które przystąpią do realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu
ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Burmistrz nadmienił że LZS „ Olimpia”
Troszyn to jedyny klub, który nie złożył jeszcze oferty, dlatego też ogłosił drugi konkurs
i jest informacja, że ten klub złoży stosowną ofertę. Poinformował również o tym, tym, że
podjęte zostały działania w kierunku wyłapania bezpańskich psów, które stwarzały zagrożenie
dla mieszkańców. Psy zostały wyłapane i przewiezione do schroniska w Trzciance, a koszty
utrzymania 7 psów miesięcznie to 1 500 zł. Ponadto poprosił o interwencję i zgłaszanie,
jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać.
Radny Pan Konstanty Michałowski zapytał o plany dotyczące sprzedaży Hotelu „Mieszko”,
i poprosił Burmistrza o oświadczenie w tej sprawie.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że po raz ostatni będzie
ogłoszony przetarg z obniżoną kwotą do wysokości 899 000,00. Jeżeli po raz kolejny nie
dojdzie do finalizacji przetargu, odbędą się negocjacje, gdzie będzie możliwość dla inwestora
rozłożenia tej kwoty na raty. Nadmienił również, że były rozpatrywane różne możliwości
funkcjonowania tergo obiektu, np. jako Dom Pomocy Społecznej, adaptacja na mieszkania.
Radny Pan Konstanty Michałowski zaproponował, aby Burmistrz wydał oświadczenie do
prasy, celem poinformowania mieszkańców w sprawie obecnego stanowiska w kwestii
funkcjonowania Muzeum Pamiątek w Starych Łysogórkach.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, że o podętych działaniach w tej sprawie
poinformuje radnych na sesji w miesiącu marcu.
Radna Pani Bożena Nowak zaproponowała, aby zrobić dzień otwarty i umożliwić wstęp do
muzeum, aby mieszkańcy mogli zobaczyć , jak wygląda sytuacja muzeów, ponieważ radni
znają tę sytuację z wizji lokalnej, którą przeprowadzili w miesiącu lutym.

Pkt IIInterpelacji nie zgłoszono.
Pkt III –
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach zaprosił wszystkich
uczniów i rodziców i wraz z Burmistrzem Mieszkowic i Przewodniczącą Komisji Oświaty
Bożeną Nowak dokonano aktu wręczenia uczniom Stypendium Rady Miejskiej
w Mieszkowicach oraz listów gratulacyjnych, kwiatów i drobnych upominków. Treść listu
gratulacyjnego odczytał Pan
Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w
Mieszkowicach. Nagrody dla stypendystów w postaci albumów ufundowała również radna
Pani Bożena Dorywalska członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i
Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach odczytał w imieniu
radnej Pani Bożeny Dorywalskiej list gratulacyjny.
Po zakończeniu aktu wręczenia stypendium dokonano wspólnego zdjęcia pamiątkowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach ogłosił 5 minutową przerwę w obradach
sesji. Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
stwierdzając ich prawomocność na podstawie listy obecności radnych.
Pkt IV –
Debata w zakresie działalności MGOK.
Informacja w sprawie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za
2014 rok stanowi załącznik do protokołu.
Pani Dyrektor Barbara Nowicka przedstawiła sprawozdanie z działalność MGOK wraz
z prezentacją multimedialną, dokonana przez instruktora MGOK w Mieszkowicach Pana
Zbigniewa Ciszka.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Pani Maria Skowrońska zapytała,
dlaczego nie została ona ujęta jako
współorganizator imprezy „Dnia Dziecka”, gdzie również wsparła finansowo imprezę?
Pani Barbara Nowicka Dyrektor MGOK w Mieszkowicach przeprosiła i dodała, że
następnym razem będzie umieszczała wszystkich organizatorów do kalendarza imprez.
Pani Maria Skowrońska zaproponowała, aby podczas Mieszkowickich Dni Przyjaźni
i Kultury zespół wokalny „Dobrawa” wystąpił w godzinach późniejszych, a nie jak
dotychczas w godzinach południowych, gdzie jest mała frekwencja.
W trakcie debaty na obrady przybyła radna Pani Bożena Dorywalska.
Radna Pani Maria Skowrońska jest zdania, ze w budynku MGOK, z uwagi na dużo wolnych
pomieszczeń, powinny znajdować się stoły bilardowe, do ping-ponga, aby dzieciom
zorganizować spędzanie czasu wolnego.

Pani Barbara Nowicka oświadczyła, że do takich zajęć potrzebni są opiekunowie oraz
nadmieniła, że jest bardzo mała frekwencja i nikt nie zmusi dzieci, aby przychodziły do
MGOK.
Radna Helena Chodyniecka dodała, że w miesiącach wakacyjnych w lipcu i sierpniu MGOK
jest nieczynny, a wtedy to właśnie dzieci mają wakacje i mogą korzystać z oferty domu
kultury. Zapytała również, czy zespoły działające przy MGOK mogłyby grać chociaż w jedną
sobotę w miesiącu?
Pani Barbara Nowicka wyjaśniła, że te miesiące te są miesiące urlopowymi pracowników,
bo w ciągu roku nie ma możliwości jego wykorzystania, a co do zespołów, to każdy
uczestnik ma poza działalnością w MGOK własne plany, pracę oraz zajęcia.
Pan Konstanty Michałowski oświadczył, że dopiero po obejrzeniu prezentacji multimedialnej
zrozumiał wiele rzeczy, które lakonicznie ujęte zostały w sprawozdaniu. Podkreślił, że
trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, aby przyciągnąć ludzi i zachęcić do uczestnictwa
w działalności MGOK. Przedstawił bardzo duże koszty naprawy ksera i zaproponował, aby
zastanowić się nad tym, czy nie lepiej będzie zlecać druk, skoro koszty są tak duże?
Pani Helena Chodyniecka zapytała, dlaczego impreza „Kaziuki” jest organizowana 6 marca
br. w okresie postu i nie wszyscy mieszkańcy mogą uczestniczyć w koncercie.
Pani Barbara Nowicka Dyrektor MGOK odpowiedziała że były problemy z ustaleniem
terminu, ostatecznie dla zespołu Gerlitz pasował termin 6 marca i do tego terminu musieliśmy
się dostosować.
Pan Konstanty Michałowski zaproponował, aby zrobić mniej spotkań, ale konkretnych, które
zachęcą mieszkańców.
Pani Barbara Nowicka poinformowała że i tak goście zapraszani przyjeżdżają na występ za
nocleg i benzynę i nie biorą za nie wynagrodzenia.
Radna Pani Maria Skowrońska zaproponowała noclegi w Centrum Kształcenia Rolniczego
w Mieszkowicach.
Pan Józef Mroziak Sołtys Sołectwa Zielin w samych superlatywach wyraził się o współpracy
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nadmienił, że wszystkie organizowane imprezy w
sołectwie obsługiwane są przez pracowników MGOK. Ponadto dodał, że nie ma problemów
z ogłoszeniami o imprezach, które zawsze są dostarczone na czas.

Pani Bożena Błaszczak Kotecka Przewodnicząca KGW w Troszynie również wyraziła swoją
aprobatę dotyczącą 3 letniej współpracy z MGOK. Uważa, że nie ma się tu do czego
doczepić, bo ta współpraca układa się bardzo dobrze. Dodała, że Pani Dyrektor MGOK
w Mieszkowicach zawsze służy im swoją pomocą.
Pani Barbra Nowicka Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach
dodała, że wysokość dotacji jaka MGOK otrzymuje z budżetu gminy to kwota 318 000 zł, zaś
203 000 zł to środki z pływów zewnętrznych. Obecnie ośrodek nie uzyskał zwrotu środków z
dwóch projektów unijnych. Zaciągnięty został kredyt do wysokości 38 000 zł

Pan Eugeniusz Bieliński nadmienił, że jako radni musimy odnieść się do przedstawionego
sprawozdania, jakimi ośrodek dysponuje środkami, jak funkcjonuje na zewnątrz. Stwierdził,
że jeżeli chodzi o działalność ośrodka, to nie odbiega ona od działalności w innych gminach.

Pkt V –
Projekt uchwały rady w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mieszkowice, stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się .
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Mieszkowice, podjęta została większością głosów.
Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt VIProjekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony,
dłuższy niż 3 lata, stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Radny Pan Eugeniusz Bieliński wyjaśnił, że obecne plany przedstawiają lokalizację siłowni
wiatrowych w odległości 700 m od budynku szkoły w Troszynie i zwrócił uwagę na
szkodliwość oddziaływania tych turbin na zdrowie mieszkańców.
Te budowle mają żywotność 30 lat i z całą świadomością jest przeciwny podejmowaniu tej
uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dalszej dyskusji Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się .
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata,
podjęta została większością głosów. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt VII Projekt uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla
radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach, stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Radny Pan Eugeniusz Bieliński nadmienił, że na Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Przestrzegania Prawa zgłoszony został wniosek o obniżenie wysokości diet dla radnych
i przewodniczących komisji o 50 zł.
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił projekt
uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 0 za, 10 przeciw, 5 wstrzymujących się.
Uchwała nie została podjęta
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wnioski Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej o obniżenie diet dla radnych
i przewodniczących komisji o 50 zł.
Wynik głosowania: 11 za, 2 przeciw , 2 wstrzymujące się.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach wyjaśnił,
że stosowny projekt uchwały przygotowany zostanie na sesję w miesiącu marcu.
Pkt VIII –
Projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 r. stanowi
załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015, podjęta została jednogłośnie.
Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt IX Projekt uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie
statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice, stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .

Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie statutów jednostek
pomocniczych Gminy Mieszkowice, podjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt XProjekt uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie
statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice, stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Dyskusji nie podjęto.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał
go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie statutów jednostek
pomocniczych Gminy Mieszkowice, podjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt XI –
Projekt uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum im. „Noblistów
Polskich „ w Mieszkowicach., stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Radny Pan Konstanty Michałowski celem uzupełnienia skargi uznanej za bezzasadną
poinformował dodatkowo o sytuacji rodzinnej skarżącej.
Z uwagi na brak głosów w dalszej dyskusji Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieszkowicach poddał projekt pod głosowanie:
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 26 lutego 2015r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum im. „Noblistów Polskich”
w Mieszkowicach, podjęta została jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt XIIProjekt uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich „ Euroregionu Pomerania”: stanowi załącznik do protokołu
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak

Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu
Gmin Polskich „ Euroregionu Pomerania” , podjęta została jednogłośnie. Stanowi
załącznik do protokołu.
Pkt XIII –
Projekt uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o terminie
i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowi
załącznik do protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie jednogłośnie.
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o terminie i miejscu
składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych podjęta została
jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.
Pkt XIV Projekt uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, stanowi załącznik do
protokołu.
Opinie do projektu uchwały przedstawili:
1/ opinię Komisji Budżetu …- Radny Pan Józef Łuszczek
2/ opinię Komisji Rewizyjnej - Radny Pan Henry Domaradzki
3/ opinię Komisji Oświaty… - Radna Pani Bożena Nowak
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Dyskusji nie podjęto. Pan Henryk Rzepczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach przedstawił projekt uchwały rady i poddał go pod głosowanie
Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, podjęta została jednogłośnie. Stanowi załącznik
do protokołu.
Pkt. XV.
Interpelacji nie zgłoszono
Pkt XVI .
Wolne wnioski zapytania.

Pani Helena Chodyniecka zaproponowała, aby na obradach sesji Rady Miejskiej byli obecni
kierownicy referatów, którzy mogliby na bieżąco udzielać informacji z zakresu ich
działalności.
Pan Konstanty Michałowski zaproponował, podwyższenie diet dla sołtysów.
Zgłosił w imieniu mieszkańców wniosek o uregulowanie z dostarczycielami poczty
dostarczania przesyłek pod wskazany adres, a nie jak to jest dotychczas do znajdujących się
na terenie sołectwa skrzynek pocztowych. Nadmienił, że część listów znajduje się w
skrzynkach a część dostarczana jest pod wskazany adres.
Wniosek poparła radna Pani Bożena Dorywalska i poinformowała, że miała również
informacje o przypadkach nie dostarczenia poczty w terminie, ponieważ była wrzucona do
skrzynki.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowice wyjaśnił że dostarczanie poczty i przesyłek jest
zgodne z prawem rynku i nie mamy bezpośrednio wpływu na jakość usług.
Pan Michałowski zapytał, czy nie można byłoby wydłużyć czasu pracy przedszkola do
godz. 16.30, ponieważ rodzice pracujący poza terenem gminy nie mogą zdążyć odebrać dzieci
na czas.
Radna Pani Helena Chodyniecka powiadomiła wszystkich o Zebraniu Zarządu Osiedla w dniu
18 marca b.r. , a Burmistrz zaprosił zebranych na kwietniowe Obchody Forsowania Odry.

Pkt XVII –
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan
Henryk Rzepczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdził jej
zamknięcie.
Na tym obrady V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach zakończono i protokół podpisano.

Protokolant
Anna Jakowicka

Przewodniczący Rady
Henryk Rzepczak

