BR.0002.18.2021
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2021
obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Szamocinie
w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin (Sala Ratuszowa)
odbytej w dniu 25 marca 2021 r.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Szamocinie VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godzinie
1600 Andrzej Szwed Przewodniczący Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali było obecnych 14 radnych, ustawowego składu,
co stanowiło kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Szamocinie i umożliwiło
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecny radny: Radny Adam Wiklandt.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady powitał Burmistrza Eugeniusza Kucnera, Skarbnika Miasta i Gminy Annę
Jędraszczak oraz Radnych.
Przewodniczący rady zapytał o zmiany do porządku obrad.
Wobec braku propozycji Porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu jest następującej treści:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XVII/2021).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029;
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XVII/2021)
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół nr XVII/2021 z sesji z dnia 11 lutego 2021r.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu przebiegało następująco:
•

14 głosów „za”

Ad. 3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w okresie między sesjami.
Burmistrz przedstawił radnym informację ze swojej działalności w okresie od 11 lutego 2021 r.
do 25 marca 2021r.
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Informacja w/w stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały:
Ad 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 20212029;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do
Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 5 głosów „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 głosy „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały przebiegało
następująco:
•

14 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVIII/186/21, a jej projekt
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do
Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 5 głosów „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 głosy „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały przebiegało
następująco:
•

14 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVIII/187/21, a jej projekt
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamocin;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do
Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 5 głosów „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 głosy „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały przebiegało
następująco:
•

14 głosów „za”
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Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVIII/187/21, a jej projekt
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5. Wolne głosy i wnioski:
• Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.
„- 19 stycznia wpłynęła petycja– list otwarty „Alarm Stop zabójczemu GMO – stop niebezpiecznej
szczepionce” od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Pismo zostało przekazane według
właściwości Prezesowi Rady Ministrów.
- 8 lutego wpłynęła petycja odnośnie odporności w walce z koronawirusem. Petycja została
wycofana (17 lutego).
- 22 lutego wpłynęła petycja Pani Teresy Garland w sprawie referendum ludowego dot. akceptacji
„nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski”. Pismo
zostało przekazane według właściwości Marszałkowi Sejmu RP.
- 5 marca wpłynęło pismo Młodej Lewicy z Budzynia odnośnie podjęcia uchwały dot. solidarności
z osobami LGBT+. Wysłano odpowiedź.”
• Radna Angelika Grucholc zapytała co było przyczyną tak radykalnych podwyżek czynszu dla
dzierżawców.
• Burmistrz odpowiedział, że wynika to z waloryzacji. Wyjaśnił, że przez wiele lat nie było to
aktualizowane. Dodał, że każdy myśli, że co gminne to tanie, a to nieprawda. Wielu podatników
zacznie płacić.
• Radny Jarosław Kołak zapytał czy w związku z nowymi obostrzeniami, szamocińskie przedszkole
będzie otwarte? Jak również odnosząc się do pytania radnej zapytał, czy w związku z tymi
podwyżkami zostały zerwane jakiekolwiek umowy.
• Burmistrz wyjaśnił, że podjął decyzję, iż przedszkole będzie zamknięte. Następnie odpowiedział,
że tam gdzie nie uprawiano gruntów zostały wypowiedziane umowy.
• Radny Jarosław Kołak zapytał, czy na Sali sesyjnej będzie znajdowało się godło.
• Burmistrz odpowiedział, że nie zamierza się psuć estetyki sali.
O godz. 1615 Przewodniczący Rady Andrzej Szwed – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął
obrady XVIII sesji Rady Miejskiej. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nośniku
elektronicznym, a nagranie jest dostępne na stronie internetowej Gminy Szamocin.
Wykaz imienny głosowań stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
protokół sporządziła:
Katarzyna Wielga

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
Andrzej Szwed
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