Protokół Nr 8/2015
posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa,
odbytego w dniu
25 maja 2015 roku

Stan członków – 5 radnych
Obecnych – 5 radnych
.
Pkt I a.
Posiedzenie komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Józef Łuszczek Przewodniczący
Komisji, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.
Lista obecności członków komisji na posiedzeniu, oraz osób zaproszonych, stanowi
załącznik do protokołu.
Pkt Ib.
Porządek dzienny posiedzenia przedstawił Pan Józef Łuszczek Przewodniczący Komisji.
Zmian do porządku nie zgłoszono. Porządek stanowi załącznik do protokołu.
Pkt I c.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęty został jednomyślnie.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przystąpiono do opiniowania projektów uchwał.

Pkt II
Projekt uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej
w Mieszkowicach w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu, przedstawił Pan Józef Łuszczek
Przewodniczący Komisji.
Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wyjaśnień udzieliła Pani Teresa Hryniewicz Sekretarz Gminy, która poinformowała, komisję
że zmiany w podziale okręgów wyborczych dotyczą wprowadzenia nowopowstałego
Sołectwa Sitno, oraz posesji przy ul. Moryńskiej 4a. Dalszej dyskusji nie podjęto,
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Następnie Pan Józef Łuszczek Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za projektem
uchwały?
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.
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Pkt III.
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieszkowice. Projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Sekretarz Pani Teresa Hryniewicz wyjaśniła, że w § 39 ust 2. Mówiącym o metodach
głosowania wprowadzony został wyraz „wstrzymuję się”, w § 104 w ust. 1 w pkt. 2
wprowadzone zostało nowopowstałe Sołectwo Sitno oraz wykreślono w całości § 103. Po
udzielonej odpowiedzi przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem. Kto z Pań Panów, jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały?
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Pkt IV.
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
w
drodze
bezprzetargowej,
na
rzecz
najemców,
lokali
mieszkalnych.
Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wprowadzenia dokonała Sekretarz Gminy. Poinformowała że projekt dotyczy budynku przy
ul. Słowackiego, budynek wyremontowany został na koszt gminy i nie był objęty w wykazie
budynków z bonifikatą. O szczegółowych warunkach sprzedaży poinformował Pan Kazimierz
Trochim kierownik Ref. ds. Gospodarki Nieruchomościami. Pan Eugeniusz Bieliński
zawnioskował o zmianę bonifikaty z 90% na 80%
Po wspólnych negocjacjach ustalono obniżenie wysokości bonifikaty z 90 % na 80%.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem.
Kto z Pań Panów, jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z wprowadzonym
wnioskiem?
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu
Pan Henryk Rzepczak przedstawił apel pszczelarzy przekazany przez przedstawicieli
hodowców pszczół w Mieszkowicach. Apel dotyczył prowadzenia oprysków na terenie
Gminy Mieszkowice.
Pkt V.
Wolne wnioski i zapytania.
• Pan Henryk Rzepczak „ dokonać przeglądu pokrycia dachowego przy ul.
Słowackiego 8 w Mieszkowicach z uwagi na spadające dachówki, które
zagrażają bezpieczeństwu przechodniów ”,
• Pan Eugeniusz Bieliński zaproponował opracowanie przez pracowników
urzędu kodeksu dla mieszkańców.
• Pani Maria Skowrońska „ dokonać przeglądu drogi przy Hotelu „Mróz”
w stronę Pana Padoka pod kątem naruszenia szerokości drogi z uwagi na
problem przejazdu maszyn rolniczych.
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Pkt XI.
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia pan Józef Łuszczek Przewodniczący Komisji
stwierdził zamknięcie posiedzenia.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokolant
Anna Jakowicka

Przewodniczący Komisji
Józef Łuszczek

