Protokół nr 14/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 20 października 2016 r. w godz. 1100 – 1230
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Na ogólny stan 10 radnych w posiedzeniu komisji uczestniczyło 8 radnych.
Nieobecni byli radni: Konrad Przydryga i Janusz Wawrzyniak.
Lista obecności radnych – zał. nr 1.
Poza radnymi w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący rady Marian Parus,
Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman
Kulterman, Skarbnik Gminy Zagórów Anna Sakowska, Sekretarz Gminy Zagórów
Joanna Mięta, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Zagórowie Irena Gizel, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagórowie Karol Błaszczak, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług
Wodnych w Zagórowie Bogdan Matczak, inspektor ds. księgowości w Urzędzie
Miejskim w Zagórowie Iwona Ignaszak oraz lokalna prasa.
Posiedzeniu przewodniczył radny Grzegorz Cieślewicz – przewodniczący komisji.
Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał wszystkich obecnych i przedstawił
porządek posiedzenia. Poinformował, że burmistrz przed posiedzeniem złożył
projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020 z
prośbą o wprowadzenie do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad, więc przewodniczący poddał pod
głosowanie wniosek o jego poszerzenie oraz przyjęcie. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 4, a następne punkty otrzymają
kolejne numery.
Członkowie Komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2016 – 2020.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Weryfikacja i ocena wniosków złożonych do budżetu 2017 rok.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków na 2017 rok:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres
01.01.2017r. do 31.12.2017r.
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b) stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok udzielonych z budżetu
gminy.
9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata
2016 – 2032,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
10.
Zaopiniowanie cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie
odpadów z grupy 20.. – odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie.
11.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu
współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie
pomnika upamiętniającego St. post. Teofila Klechamera.
13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności
nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek
2107/3 i 2108/3 o powierzchni łącznej 0,6574 ha, stanowiącej własność
Gminy Zagórów.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 i 2
j. w.
Ad. 3
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz poinformował, że zapoznał się z
protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji, który został napisany zgodnie z
jego przebiegiem. Nie zgłosił uwag i wnioskował o przyjęcie protokołu bez
konieczności odczytywania. Innych propozycji członkowie komisji nie zgłosili.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Kierownik MGOPS Karol Błaszczak wyjaśnił, że Wojewoda Wielkopolski
zakwestionował §6 uchwały dotyczący konieczności opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Obecny projekt uchwały zawiera zapis
„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, a pozostała treść programu
osłonowego pozostaje niezmieniona.
Radni nie mieli pytań, więc przewodniczący komisji zarządził głosowanie.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020 głosowało
8 radnych.
Ad. 5
Kierownik ZEAS w Zagórowie Irena Gizel przedstawiła szczegółowo informację o
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów zał. nr 2.
Przewodniczący komisji uznał, że informacja jest wyczerpująca i otworzył
dyskusję.
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Radny Marcin Urycki zapytał, jak wygląda porównanie wyników egzaminów
gimnazjalnych w stosunku do ubiegłych lat.
Kierownik ZEAS wyjaśniła, że jest program naprawczy dla klas 6 i 3 gimnazjum,
ale nie obejmuje on dzieci, które wyszły ze szkoły. Wszystko zależy od
przygotowania i predyspozycji dzieci. Spada liczba uczniów przystępujących do
egzaminów. Ilość dzieci zdolnych i niepełnosprawnych ma wpływ na obniżenie
wyników. Należy przyznać, że matematyka na terenie całej gminy jest na bardzo
dobrym poziomie.
Radny Jan Nowak zapytał, czy dowóz finansowo się zwiększa czy zmniejsza.
Burmistrz odpowiedział, że zwiększa się, ponieważ jest coraz większa presja
rodziców, aby zabierać dzieci spod domu. Jest to normalne.
Kierownik Irena Gizel dodała, że dzieci z ul. Konińskiej do gimnazjum mają daleko.
Radny Jan Nowak przypomniał, że może warto kupić autokar i we własnym
zakresie zorganizować dowozy.
Burmistrz powiedział, że nie chce kupować autobusu, ponieważ dowozy są dobrze
zorganizowane i taniej. Własnym autokarem obsłużylibyśmy tylko jedną linię.
Radny Marcin Urycki zapytał, czy jest możliwość rozszerzenia programu „Umiem
pływać” na pozostałe szkoły.
Kierownik ZEAS odpowiedziała, że jest to program konkursowy i pozostałe szkoły
również mogą z niego korzystać. Wnioski są składane gdzie tylko jest to możliwe.
Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do dalszego procedowania.
Ad. 6
Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji otrzymali wykaz
wniosków złożonych do budżetu 2017 r. w formie pisemnej – zał. nr 3. Następnie
otworzył dyskusję mającą na celu weryfikację i ocenę ww. wniosków.
Burmistrz wyjaśnił, że wnioski i interpelacje, które radni złożyli zostaną
rozpatrzone na etapie konstruowania budżetu na 2017 rok. Po otrzymaniu
wskaźników z Ministerstwa Finansów i wojewody będzie można coś powiedzieć.
Tak naprawdę to radni muszą dokonać weryfikacji, a nie burmistrz. Wszystkie
złożone wnioski na etapie konstruowania budżetu zostaną uwzględnione, co nie
znaczy, że wszystkie zostaną zaakceptowane. Nawet jeśli coś nie było zgłoszone,
a jest istotne dla gminy to pojawi się w propozycji budżetu. Budżet uchwali rada.
Nie ma zagrożenia, że zostanie do budżetu wprowadzone coś, czego rada nie
zaakceptowała.
Przewodniczący komisji uznał, że należy przemyśleć i podjąć decyzję. Był zdania,
aby powtarzające się wnioski wybrać, jako najistotniejsze do realizacji.
Radna Nina Madalska zaproponowała, aby każdy radny zastanowił się i wybrał
spośród swoich wniosków jeden najważniejszy. Drobne rzeczy może uda się w
ciągu roku wykonać z oszczędności.
Kierownik ZGKiUW poinformował, że wiaty w Podbielu są właśnie w trakcie
wykonania.
Burmistrz zaproponował, aby jednak wstrzymać się z weryfikacją.
Przewodniczący komisji powiedział, że należałoby wśród radnych zbudować
świadomość, że nie możemy wykonać wszystkiego.
Radna Małgorzata Kopaczewska powiedziała, że radni mają świadomość tego, że
wnioski są ważne, a burmistrz jeszcze zaproponuje bardzo istotne rzeczy.
Większość z tych zgłoszonych wniosków jest nierealna, ale ważna i należy o nich
mówić. Dokonanie dziś weryfikacji to lanie wody na młyn, ponieważ nie ma
funduszy.
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Burmistrz dodał, że gmina złoży wniosek o modernizację oczyszczalni ścieków i nie
wiadomo, jak dalej potoczą się jego losy. Nie wiemy co będzie z Vat-em, ani jakie
będą wskaźniki.
Radny Marcin Urycki był zdania, że weryfikację wniosków można odłożyć ze
względu na niewiadome dotyczące rozbudowy oczyszczalni. Finanse zostaną
poświęcone na tę inwestycję.
Przewodniczący komisji poprosił, aby każdy radny spojrzał na swoje interpelacje i
wnioski zastanawiając się, co można odłożyć na później. Temat weryfikacji
wniosków do budżetu na 2017 r. komisji budżetu i finansów odłożyła do grudnia.
Burmistrz zaproponował, aby teraz rozpatrzyć uchwały dotyczące taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dotacji
przedmiotowych na 2017 r. udzielonych z budżetu gminy, ponieważ kierownik
Bogdan Matczak będzie uczestniczył w pogrzebie Pana Andrzejewskiego.
Ad. 8 a, b
Kierownik ZGKiUW Bogdan Matczak wnioskował o pozostawienie cen wody i
ścieków na poziomie roku bieżącego. Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że
Zakład sobie poradzi i nie ma potrzeby obciążać mieszkańców gminy opłatami.
Kierownik prosił również o udzielenie dotacji przedmiotowej na 2017 r. z budżetu
gminy na tym samym poziomie, ponieważ ona równoważy koszty związane z
oczyszczaniem miasta. Kierownik przypomniał, że obecnie cena wody wynosi 2,81
zł. brutto, a ścieków 4,32 zł. brutto dla obywatela i 1,73 zł. wynosiłaby dotacja do
1m3 ścieków.
Zgodnie z prawem na 70 dni przed ustaleniem nowych taryf za wodę i ścieki
kierownik złożył do rady za pośrednictwem burmistrza wniosek o ich przedłużenie
na 2017 rok.
W 2016 r. wykonano i rozliczono inwestycje wodociągową Michalinów –
Włodzimirów za 124 tys. zł. Odbył się odbiór i zapłacono wykonawcy oraz złożono
wniosek o zwrot Vat-u i oczekujemy na pozytywną opinię. W najbliższym czasie
Zakład zwróci się do potencjalnych odbiorców o zawarcie umowy na dostarczanie
wody i założymy wodomierze.
Przewodniczący komisji wyraził uznanie za prospołeczny pomysł i utrzymanie
stawek na dotychczasowym poziomie.
Radni nie zabrali głosu.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na rok 2017 głosowało 8 radnych.
Również jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok udzielonych z budżetu gminy.
Ad. 7 a, b, c
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków na 2017 rok.
Skarbnik Gminy Zagórów zaproponowała, aby podatki na 2017 rok pozostawić na
dotychczasowym poziomie. Proponuje tylko obniżyć podatek od nieruchomości z
7,62 zł. do 3,00 zł. w §1 pkt 5 projektu uchwały tj. od pozostałych budynków lub
ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
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pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
użytkowej. Przeprowadzono weryfikacje podatku i podejrzewamy, że część osób
będzie miało zwiększone te stawki wykazując garaże i szopki.
Burmistrz uzupełnił wyjaśniając, że obniżenie dotyczy małych szopek na terenie
miasta, których podatek był wyższy niż od budynków mieszkalnych. Wynika to
również z zaleceń pokontrolnych. W konsekwencji obniżenia podatku wpływy do
budżetu będą wyższe, ponieważ mieszkańcy będą wpłacać pieniądze i nie będą
tworzyć się zaległości.
Skarbnik poinformowała o propozycji zmiany stawek w podatku od środków
transportowych ze względu na niewielkie odstępstwo od górnych granic ustalonych
przez Ministra Finansów, a w jednym punkcie ich przekroczenie:
 W §1 pkt 3 ppkt c tiret piąte – obniżyć kwotę 2.967,00 zł. do 2.880,00 zł.
 W §1 pkt 6 ppkt b tiret drugie – obniżyć kwotę 3.084,00 zł. do 2.904,00 zł.
Skarbnik zaproponowała przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ustaloną
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2016 r. na kwotę
52,44 zł. W roku 2016 cena ta wynosiła 53,75 zł za 1 dt.
Radny Rafał Kowalewski zapytał, czy od pojazdów specjalistycznych nie ma
podatku.
Skarbnik wyjaśniła, że to zależy od tego jak jest zarejestrowany.
Burmistrz dodał, że w przypadku podatków nie ma możliwości interpretacyjnych,
ponieważ rozporządzenie jasno określa stawki.
Radny Rafał Kowalewski powiedział, że od samochodów strażackich i autolawety
nie ma podatku.
Skarbnik poinformowała, że otrzymujemy wykaz ze starostwa dotyczący
zarejestrowanych pojazdów i robione są obciążenia.
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad projektami uchwał:
a) Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości głosowało
8 radnych.
b) Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
głosowało 8 radnych,
c) Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za przyjęciem propozycji burmistrza
dotyczącej utrzymania ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości
52,44zł. za 1 dt. głosowało 8 radnych.
Ad. 9 a, b
Skarbnik Gminy Zagórów przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok. Dodała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 – 2032 jest konsekwencją zmian w budżecie.
Proponujemy wprowadzić środki, które zabezpiecza gmina do Wieloletniej
Prognozy Finansowej w kwocie 5.564.228,00 zł. na modernizację oczyszczalni
ścieków w Zagórowie. Nie wiemy, czy otrzymamy te środki z Unii Europejskiej.
Nie musimy jeszcze tych środków zabezpieczać tylko wprowadzić do wykazu
przedsięwzięć i jest to limit na 2017 rok.
Burmistrz wyjaśnił, że kwota ta wynika z bardzo precyzyjnych obliczeń wniosku,
który złożymy na koniec października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego.
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63,75% to udział gminy w inwestycji. Vat jest kosztem niekwalifikowalnym i
ustawa określi współczynnik jego zwrotu od nowego roku. Gdyby to robił zakład to
odzyskalibyśmy 23% Vat-u. Środków unijnych jest bardzo mało i nie wiadomo, czy
uda nam się skorzystać z projektu.
Skarbnik przedstawiła propozycję zmian w budżecie:
Do budżetu wprowadzić środki od Wojewody Wielkopolskiego na:
 dodatki energetyczne 1.300,00 zł.,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.380,00 zł.,
 zakup podręczników 261,00 zł.,
 wynagrodzenie za sprawowanie opieki z zakresu administracji rządowej
750,00 zł.,
 świadczenia rodzinne 77.283,00 zł.
Wprowadzić środki ze sprzedaży mienia 3.000,00 zł., opłaty za śmieci 12.000,00zł.
i ze sprzedaży napojów alkoholowych 2.000,00 zł.
Zmniejszyć środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zagórowie i w związku z
tym zabezpieczono środki własne na budowę drogi Stanisławów - Łazińsk Pierwszy.
Zrezygnowano również z zapisanego kredytu w kwocie 190.318,00 zł.
Zabezpieczyć środki na budowę budynku w podwórzu Urzędu Miejskiego
20.000,00zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, zabezpieczyć
również środki na zakup kserokopiarki do Urzędu 15.000,00 zł. oraz 20.000,00 zł.
na remont dachu na MGOK-u.
Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego wykonania budżetu.
Burmistrz dodał, że dach na MGOK-u był remontowany, ale cieknie, skończyła się
gwarancja i zmarł wykonawca. Na szkole w Zagórowie w przyszłym roku będzie
trzeba zabezpieczyć środki i wyremontować dach.
Radna Nina Madalska zapytała, czy będzie termomodernizacja czy projekty nie
przeszły.
Burmistrz wyjaśnił, że jeden projekt nie przeszedł, a nie wiadomo kiedy będzie
drugie rozdanie środków unijnych. Nie możemy ryzykować zalania szkoły.
Burmistrz zapytał, jak daleko jest remont dachu na OSP w Szetlewie.
Radna Marzena Matuszak powiedziała, że na części remizy jest położona blacha.
Radny Marcin Urycki zapytał, czy z budynkiem urzędu wracamy do pierwotnej
koncepcji.
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli budowa dojdzie do skutku to chciałby, aby było:
pomieszczenia archiwum, sanitariaty dla mieszkańców (męski, damski i dla
niepełnosprawnych), jedno pomieszczenie biurowe, podwórze utwardzone oraz
wykonane ocieplenie i elewacja budynku.
Radny Marcin Urycki poparł ww. pomysł.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektami
uchwał.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na
lata 2016 – 2032 głosowało 8 radnych.
Również jednogłośnie członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Ad. 10
Zastępca burmistrza poinformował, że Zarząd MZGOK w Koninie przesłał projekt
cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z grupy 20..odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z prośbą o
zaopiniowanie. Zmianie uległa pozycja dotycząca odpadów niesegregowanych tj.
wzrost z 298,90 zł. do 365,77 zł. z tonę. Jest to wzrost o 22,38% w stosunku do
roku ubiegłego. Zastępca burmistrza zaproponował zaopiniować cennik
negatywnie. Co prawda Miasto Konin ma ponad 90% udziałów w spółce, ale
negatywne opinie rad gmin w roku ubiegłym spowodowały zmniejszenie ceny.
Burmistrz dodał, że ma to wpływ na nasze ceny śmieci.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za negatywnym zaopiniowaniem cennika
na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. – odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie głosowało 8 radnych.
Ad. 11
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że rada corocznie przyjmuje program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego, z którego
wynika kto może brać udział w konkursie, w jakim terminie są składane wnioski
oraz kto je rozpatruje. Propozycja burmistrza jest taka, aby zaplanować środki na
realizację programu w wysokości 100.000,00 zł.
Burmistrz wyjaśnił, że ostatecznie rada uchwali te środki w budżecie na 2017 r.
Przewodniczący komisji przyznał, że problemem jest nie połączenie się klubów
piłkarskich, na które gmina przeznacza największą część środków.
Burmistrz powiedział, że oprócz tego przeznaczano środki na zawody konne,
Oratorium, Klub Karate.
Radny Marcin Urycki przypomniał, że radny Konrad Przydryga poinformował o
połączeniu się klubów piłkarskich.
Burmistrz wyjaśnił, że kluby nie doszły do porozumienia.
Radni nie mieli więcej pytań.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok głosowało 8 radnych.
Ad. 12
Radny Marcin Urycki poinformował, że utworzono Komitet Organizacyjny „Katyń Ocalić od zapomnienia”, w skład którego wchodzą: Ochotnicza Straż Pożarna w
Trąbczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie oraz radny Marcin Urycki.
Komitet nie posiada osobowości prawnej. Podczas przygotowań do uroczystości
775-lecia Trąbczyna organizatorzy doszukali się informacji o urodzonym w
Trąbczynie Katyńczyku Teofilu Klechamerze. Wystosowano wniosek do Fundacji
„Parafiada” uzyskując certyfikat, że nie istnieje dąb pamięci dla takiej osoby.
10 listopada 2016 r. Komitet Organizacyjny chce uhonorować osobę St. post.
Teofila Klechamera poprzez posadzenie dębu i postawienie tablicy. Zwrócono się
do Rady Miejskiej Zagórowa o wyrażenie zgody na postawienie tablicy i użyczenie
gruntu.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz powiedział, że wszelka inicjatywa
mająca na celu uczczenie osób, które oddały życie za Polskę jest cenna. Warto
upamiętniać takie osoby, aby następcy pamiętali.
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Pozostali radni nie zabrali głosu.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego
St. post. Teofila Klechamera głosowało 8 radnych.
Ad. 13
Zastępca burmistrza poinformował, że przedstawione w projekcie uchwały działki
to grunty orne oraz łąki przylegające od strony południowej do ul. Projektowanej,
a od północy schodzące do łąk w dolinie rzeki Warty. Do tych dwóch działek jest
dojazd z ulicy. Jest to majątek zbędny dla gminy. Wolę zakupu wyraziła osoba
będąca dzierżawcą przez 1 rok. Stąd proponujemy sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego. Jest więcej osób, które nabyłyby działki w celu przedłużenia
swoich i podjęliśmy pewne czynności geodezyjne, aby to umożliwić.
Burmistrz wyjaśnił, że propozycja wyrażenia zgody jest na wniosek mieszkańców.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz wyjaśnił, że działki wszystkich
mieszkańców północnej strony miasta zwyczajowo schodziły w dół do doliny Warty
tylko na odcinku ul. Projektowanej tak nie było.
Zastępca burmistrza dodał, że na sesji poda wycenę biegłego ww. nieruchomości.
Nie wiemy jednak, jak potoczy się przetarg.
Radni nie podjęli dyskusji, więc przystąpiono bezpośrednio do głosowania.
Na 8 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Zagórowie,
oznaczonej numerami działek 2107/3 i 2108/3 o powierzchni łącznej 0,6574 ha,
stanowiącej własność Gminy Zagórów głosowało 8 radnych.
Ad. 14
Radna Małgorzata Kopaczewska poprosiła o wyjaśnienie, co z transportem
publicznym. Starosta podaje informacje, że wójtowie i burmistrzowie nic w tej
sprawie nie robią.
Burmistrz wyjaśnił, że z mocy ustawy starosta zobowiązany jest zapłacić za
przejazdy powiat – gmina, a w interesie gminy jest, aby utrzymać dodatkowe
przejazdy. Chcielibyśmy utrzymać dojazd młodzieży do szkoły średniej. Z
wstępnych wyliczeń wynika, że będzie to gminę kosztować 111.000,00 zł. Starosta
Słupecki jest przyzwyczajony do tego, że gmina partycypuje w kosztach, ale
zgodnie z przepisami nie możemy się dołożyć. Gmina jest zainteresowana
utrzymaniem ważnych połączeń, np. do Konina, do Pyzdr i trwają negocjacje.
Zastępca burmistrza dodał, że jeśli dana trasa nie będzie ujęta w planie to operator
nie będzie mógł skorzystać z dofinansowania do biletów. Prawda jest taka, że linia
jest opłacalna dopóki uczniowie nie otrzymają prawa jazdy.
Przewodniczący komisji zasugerował, że może lepiej wykorzystać małe busy do
obsługi ruchu lokalnego.
Sekretarz odpowiedziała, że tym zajmuje się już operator.
Radny Jan Nowak powiedział, że ściana wschodnia przeszła w całości na taki
system.
Przewodniczący komisji przyznał, że busy ze Słupcy do Poznania cieszą się
ogromnym powodzeniem.
Sekretarz wyjaśniła, że marszałek nie przewidział w planie żadnego kursu Poznań
– Słupca.
Radny Marcin Urycki zapytał, czy wiadomo coś na temat remontu linii kolejowej na
odcinku Słupca – Poznań. Prawdopodobnie będą autobusy na tej trasie.
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Burmistrz nie posiadał wiedzy na ten temat.
Radny Jan Nowak słyszał, że mają być zastępcze autobusy.
Przewodniczący rady Marian Parus zabrał głos w dwóch sprawach:
1) Związek Gmin Regionu Słupeckiego organizuje 20.11.2016 r. o godz. 1000
Turniej Piłki Siatkowej w Ostrowitem. Prosił radnych o przemyślenie i
zgłaszanie chęci wzięcia udziału do 29.10.2016 r. do biura rady.
2) Odczytał pismo Komisarza Wyborczego w Koninie otrzymane w dniu
19.10.2016 r. w sprawie ewentualnego naruszenia przez radych Rady
Miejskiej Zagórowa: Grzegorza Cieślewicza, Jacka Juszczaka, Janusza
Wawrzyniaka treści art. 383 §1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks Wyborczy w związku z art. 24f ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym – zał. nr 4.
Radny Rafał Kowalewski przypomniał, że na początku kadencji było zapytanie i
opinia była taka, że radni mogą prowadzić kluby sportowe.
Przewodniczący rady potwierdził, ale do komisarza wpłynęło pismo z Biura
Poselskiego Posła Bartosza Józwiaka i musimy odpowiedzieć.
Przewodniczący komisji zapytał, czy chodzi o TPZZ.
Burmistrz odpowiedział, że tak, ale według jego wiedzy żadna z tych osób nie
prowadzi działalności gospodarczej na mieniu gminnym. Wyjaśnił, że zgodnie z
ustawą kierownik jednostki organizacyjnej nie może być radnym, ale jego
pracownicy mogą. W statutach klubów jest zapis, że nie prowadzą działalności
gospodarczej.
Przewodniczący rady dodał, że radca prawny ustosunkuje się i przygotujemy
wyjaśnienia do Komisarza Wyborczego.
Radny Marcin Adaszak przypomniał, że była osoba zainteresowana zakupem
działek w Oleśnicy i czy dzieje się coś w tym temacie.
Burmistrz wyjaśnił, że zainteresowanemu zaproponowano podział działki i zamianę
na poszerzenie, ale nie wyraził zgody. Od ul. Konińskiej do Mogiłek gmina nie
chciała sprzedawać nieruchomości, ponieważ może się przydać.
Radny Adaszak wyjaśnił, że miał na myśli działkę 3 i 6 arową w Oleśnicy. Są to
działki niebudowlane i w lutym o tym rozmawialiśmy.
Radna Nina Madalska przypomniała, że radni w lutym wyrazili na to zgodę.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma żadnego problemu, jeśli była zgoda rady na
sprzedaż. Zorientuje się jak daleko jest postępowanie w tej sprawie.
Ad. 15
Przewodniczący Komisji uznał, że wyczerpano porządek posiedzenia, podziękował
radnym za udział, a następnie zamknął posiedzenie o godz. 1230.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Grzegorz Cieślewicz
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