Protokół Nr XXX/2009
z przebiegu obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy,
odbytej w dniu 28 kwietnia 2009r. w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Łęknicy.
Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej
Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy
13 radnych, wobec czego obrady sesji i podejmowane uchwały są
prawomocne.
Nieobecni radni:
1. Maria Sochacka
2. Bożena Szczechowiak

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg
załączonej listy obecności.
Przewodniczący obrad poinformował, że na stole prezydialnym
wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji
Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.
Przew. RM p.Marszałek wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad o pkt
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p.Hucza. Proponuje
wprowadzić tą uchwałę jako pkt 8 porządku obrad.
Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za wprowadzeniem w/w
dodatkowego punktu do porządku obrad.
W głosowaniu 13 radnych głosowało jednogłośnie „za”.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Informacja o działalności Burmistrza.
Zapytania i interpelacje.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008r. oraz
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęknicy z tytułu działalności
finansowej.

6. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
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7. Podjęcie 4 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza i Dyr. MZK w Łęknicy.
9. Wnioski i informacje.
10.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
11.Zamknięcie obrad sesji.

Przew. RM p. Marszałek poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad ze zmianami.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach „za”.

Do pkt 2
_______________
Radni w materiałach na sesję otrzymali informację o działalności Burmistrza w
okresie między sesjami.
Do informacji uwag nie zgłoszono.

Do pkt 3,4
_______________________
Radny p.Junke zapytuje, czy można nabyć flagę Łęknicy.
Burmistrz Łęknicy p.Bieniasz poinformował, że flagi są p.Zielińskiego, zostały
one zakupione 2 lata temu, nie ma ich wiele. Będziemy musieli zakupić nowe
flagi.
Radny p.Pinkowski zapytuje, czy topole, które były ścięte pod parkiem, przy
posesji p.Pajączkowskiej, były ścinane na koszt miasta.
Dyr.MZK p.Kamiński poinformował, że tak MZK za to zapłaciło 500 zł od
drzewa.

Z-ca Przew. RM stwierdził, że mamy pięknie ogrodzony cmentarz, jednak od
strony byłej huty szkła nie ma ogrodzenia i leśna zwierzyna wchodzi na
cmentarz i niszczy go.
Dyr.MZK stwierdził, że stałe ogrodzenie nie wchodzi w grę, ponieważ chce tam
nawieź ziemi.
Z-ca Przew. RM proponuje aby ogrodzić tymczasowo siatką, aby zwierzyna nie
wchodziła.
Dyr.MZK stwierdził, że ogrodzi tymczasowo, nie ma problemu.
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Do pkt 5
______________________

Radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2008r. i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Łęknicy.
Przew.RM p.Andrzej Marszałek odczytał:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Łęknicy oraz uzasadnienie do wniosku (wniosek wraz z uzasadnieniem
stanowi załącznik o protokołu).
2) Uchwałę Nr 173/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie:
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęknicy z tytułu wykonania budżetu
za 2008r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3) Uchwałę Nr 172/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łęknica
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008r. (uchwała stanowi załącznik do
protokołu).
4) opinie Komisji Budżetu i Komisji Kultury (opinie stanowią załącznik do
protokołu). Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2008r.
Sekretarz Gminy p.Filik poinformowała, że zgodnie z art.199 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych, który mówi: „Organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego„ Rada rozpatruje sprawozdanie, a przez rozpatrzenie
rozumie się przeprowadzenie dyskusji, która jest istotnym elementem przyjęcia
sprawozdania.
Radny p.Starżyk stwierdził, o czym wspominał również na Komisji, że zawsze
składane jest sprawozdanie z wykonania budżetu przez Burmistrza. Chciałby
aby Przew. RM również składał sprawozdanie z wykonania działu Rady miast, o
tym jak wykonany został budżet Rady.
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Przew. RM p.Marszałek stwierdził, że nie ma takiego obowiązku, ale można
przyjąć zwyczajowo i takie sprawozdanie przygotuje i przedstawi Radzie.
Poinformował, że np. jego wyjazdy dotyczyły sesji sejmiku, raz lub dwa razy na
kwartał, oczywiście tylko wtedy jeżeli program sesji dotyczył spraw związanych
z gminą. Uczestniczył również we wręczeniu odznaczenia Gminie w Rankingu
Gmin. Wspólnie z radnym Jeziorskim uczestniczył w szkoleniu
zorganizowanym przez Gazetę „Wspólnota”, przy tej okazji zakupił dwie
pozycje książkowe. Był fundatorem dwóch pucharów: na turnieju siatkówki i
zawodach wędkarskich organizowanych przez miasto. Rada współuczestniczyła
również w budowie Pominika Kresowian w Żarach.
Burmistrz Łęknicy p.Bieniasz stwierdził, że budżet był zrealizowany
prawidłowo, na bieżąco informował radnych o zmianach w budżecie. Zwrócił
uwagę, że realizacja budżetu jest zasługą nie tylko jego jako Burmistrza, ale
również pracowników Urzędu Miejskiego, Pani Skarbnik i Radnych.
Radny p.Jeziorski stwierdził, że metoryczna dyskusja nad sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2008r. odbyła się na posiedzeniach poszczególnych
Komisji stałych Rady Miejskiej, gdzie rozpatrywano sprawozdanie
szczegółowo.
Przew. RM po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/152/2009 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Do pkt 6

____________________
Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Przew. RM p. Marszałek poinformował, że opinia Komisji RM jest pozytywna.
Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Dyr. MZK złożył wniosek o
zatwierdzenie taryf.
Dyr.MZK stwierdził, że przedstawił swoje rzeczywiste koszty, czyli wzrost cen
energii, paliwa, są to realne koszty. Jeżeli nie zostaną zwiększone ceny za wodę,
to nawet za pięć lat będziemy stali w tym samym miejscu. Przychody z opłat
stanowią 50% . Ceny za wodę i ścieki powinny wzrosnąć.
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Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/153/2009 w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Uchwała została podjęta przy 10 głosach „za” i 3 wstrzymujących się i stanowi
załącznik do protokołu.

Do pkt 7
____________________
Radni w materiałach na sesję otrzymali 4 projekty uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Przew. RM p. Marszałek poinformował, że opinia Komisji RM jest pozytywna.
Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/154/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
(dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.Polnej 2/3).
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/155/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
(dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.Polnej 2/6).
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.
Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/156/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
(dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.Dworcowej 2/4).
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

-6-

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/157/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
(dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.1 Maja 6/5).
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Do pkt 8
____________________
Radni przed sesją otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza i Dyr. MZK w Łęknicy.
Przew. RM odczytał uzasadnienie do uchwały.
Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXX/158/2009 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Dyr. MZK w Łęknicy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Do pkt 8
____________________
Przew.RM odczytał :
1) odpis Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w sprawie umorzenia postępowania dot. Uchwały Nr XVII/87/2008 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Łęknica (stanowi zał.),
2) pismo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku w sprawie organizacji Turnieju
Piłki Nożnej ph. „Dzień Samorządowca” (stanowi zał.),
3) wniosek radnego p.Jeziorskiego i grupy mieszkańców w sprawie
wybudowania w naszym mieście Skateparku, w zał. przykładowa oferta na
realizację zadania (stanowi zał.). Skierować do rozpatrzenia przez Komisje RM.
Radny p.Jeziorski zapytuje jak ma się sprawa wniosku w sprawie
dokwaterowywania mieszkańców w budynkach socjalnych.
Dyr. MZK Kamiński poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Wolsztynem i
takie działania są stosowane do rodzin, które mają wyroki eksmisyjne do
mieszkań socjalnych.
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Salę obrad opuścił
radnych.

Z-ca przew. RM p.Rygiel. Stan radnych 12 na 15

Do pkt 10
____________________
Radni jednogłośnie, przy 12 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad
ostatniej sesji.

Do pkt 10
____________________

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Marszałek o
godz.10.05 zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując
radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji, stwierdzając, że „Obrady
XXX sesji uważam za zamknięte”.

Protokolant
Jolanta Cielińska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek

