BR.0002.16.2020
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020
obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Szamocinie
w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin (Sala Ratuszowa)
odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
Obrady XVI 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 13 radnych, ustawowego składu,
co stanowiło kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Szamocinie i umożliwiło
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni radni: Radny Sławomir Rybarczyk, Radny Michał Stelter
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady powitał Burmistrza Eugeniusza Kucnera, Zastępcę Renatę Młynarczyk,
Skarbnika Miasta i Gminy Annę Jędraszczak oraz Radnych.
Przewodniczący Rady zapytał o zmiany do porządku obrad. Głos w tej sprawie zajął Radny Leszek Korpal,
który zaproponował wykreślenie z porządku obrad w punkcie 4 podpunktu 13 projektu uchwały „w
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wydania zgody na budowę kompostowni dla odpadów
biodegradowalnych”.
Wobec braku dalszych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie wykreślenie tego projektu z
porządku obrad. Głosowanie przebiegło następująco:
•
•

8 głosów „za”
4 głosy „wstrzymujące”

Porządek obrad stanowiący załącznik nr 4 do protokołu jest następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XV/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1)
2)
3)
4)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029;
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy projektu uchwały budżetowej,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii komisji stałych Rady,
przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
przedstawienie zmian wprowadzonych do projektu,
dyskusja nad projektem uchwały,
głosowanie nad zmianami,
głosowanie nad projektem uchwały.

5) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Szamocin;
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6)
7)
8)
9)
10)

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szamocin;
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nałęczy stanowiącej własność Gminy
Szamocin;
11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin;
12) w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin;
13) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wydania zgody na budowę kompostowni dla odpadów
biodegradowalnych.

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.
Natomiast wobec zgłoszonych propozycji porządek obrad jest następującej treści:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XV/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1)
2)
3)
4)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029;
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy projektu uchwały budżetowej,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii komisji stałych Rady,
przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
przedstawienie zmian wprowadzonych do projektu,
dyskusja nad projektem uchwały,
głosowanie nad zmianami,
głosowanie nad projektem uchwały.

5) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Szamocin;
6) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szamocin;
7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nałęczy stanowiącej własność Gminy
Szamocin;
11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin;
12) w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin;

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

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XV/2020)
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół nr XV/2020 z sesji z dnia 5 listopada 2020r.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu przebiegało następująco:
•

13 głosów „za”
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Ad. 3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w okresie między sesjami.
Burmistrz przedstawił radnym informację ze swojej działalności w okresie od 5 listopada 2020 r.
do 18 grudnia 2020r.
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 20202028;
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 - 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”,

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/170/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 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 - 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”

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

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/171/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029;
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 - 4 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”,

3

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/172/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 4) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
Przewodniczący, realizując ten punkt porządku obrad, odczytał tytuł projektu uchwały, a następnie
przystąpił do procedury uchwalania budżetu:

a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy projektu uchwały budżetowej,
Burmistrz wyjaśnił, że uchwalanie budżetu to najważniejszy moment dla samorządu. Dodał, że jest
to budżet ubogi, wynikający z czasów pandemii.
Poinformował, że dochody zostały zaplanowane w kwocie 37.353.300zł, natomiast wydatki w
kwocie 38.269.176 zł. Te środki muszą wystarczyć na bieżące funkcjonowanie gminy: oświetlenie uliczne,
utrzymanie dróg, administracji, utrzymanie oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, pensje dla
nauczycieli, pracowników przedszkola oraz funkcjonowanie „Klubu Malucha”. Dalej wyjaśnił, że są to
pieniądze na wypłatę działań opieki społecznej, jak również inwestycji gminnych m.in.: budowa drogi wraz
z oświetleniem w Atanazynie, budowa drogi ul. Ogrodowa-Kosarzyn, budowa drogi w Szamotach, zakup
samochodu przeciwpożarowego, budowa oświetlenia ulicznego w Laskowie i Józefowicach, budowa
ścieżki rowerowej ul. Parkowa do granicy gminy Margonina, przygotowanie dokumentacji na budowę
stałego lodowiska oraz budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych. Kończąc wypowiedź
wyjaśnił, że szczegółowo budżet był omawiany na komisjach.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o odczytanie opinii RIO dot. projektu budżetu na
2021 rok.
Burmistrz odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Nr SO.– 0952/32/11/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok, w której Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną z uwagami.
W/w uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) odczytanie opinii komisji Rady Miasta i Gminy,
Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o odczytanie opinii w sprawie projektu
budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok.
Komisje Rady opiniowały pozytywnie projekt budżetu na 2021 rok. Opinie te odczytali:
•
•
•

Paweł Hajman – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Krystyna Bednarska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Jarosław Woźniczka – Przewodniczący Komisji Budżetu,

Opinie Komisji Rady: Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji oraz Budżetu stanowią odpowiednio
załącznik nr 8a, nr 8b i nr 8c do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu procedury w sprawie budżetu na 2021 rok.
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d)

przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

Wobec braku zgłoszonych wniosków przez komisje, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
e) przedstawienie zmian wprowadzonych do projektu,
Skarbnik Anna Jędraszczak odczytała autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Szamocin na 2021 rok.
Wykaz autopoprawek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) dyskusja nad projektem uchwały,
Przewodniczący Rady udzielił głosu:
• Radny Jarosław Kołak stwierdził, że mimo, że znajdujemy się w trudnej sytuacji gospodarczej
uważa, że budżet jest ambitny. Dodał, że cieszą go sprawy związane z inwestycjami w obrębie
firm w gminie, bo jeśli firmy będą się rozwijać, to będzie zatrudnienie w naszym mieście, cieszy
go również planowany zakup samochodu pożarniczego.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował za przygotowanie takiego projektu
budżetu
g) głosowanie nad zmianami,
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wykaz autopoprawek do projektu budżetu na 2021 rok, które
przebiegało następująco:
•

13 głosów „za”

h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu,
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta i
Gminy Szamocin na 2021 rok, które przebiegało następująco:
•

13 głosów „za”

Po tym Przewodnicząca stwierdziła podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/173/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z
obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu 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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/174/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 6) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/175/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/176/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”,

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/177/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i udzielił głosu:
•

•

•

Radny Jarosław Woźniczka miał wątpliwość co do punktu odnośnie kontroli w październiku
dotyczącej „kontroli i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego”, ponieważ uważa, że to zadanie
powinno być wcześniej realizowane. Zwrócił również uwagę na obszerność tego planu pracy.
Radny Paweł Hajman wyjaśnił, że właśnie w październiku szybciej robi się na zewnątrz ciemno,
dlatego będzie to łatwiejsze do sprawdzenia. Następnie zwrócił uwagę, że komisja spotyka się raz
w miesiącu z wyłączeniem stycznia, lipca i grudnia.
Radny Leszek Korpal zwrócił uwagę, że ten plan w ubiegłym roku był napisany bardziej
przejrzyście. Dodał również, że obrady komisji czasem trwają 4 godziny.

Następnie zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 5 głosów „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 4 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.

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

11 głosów „za”
2 głosy „wstrzymujące”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/178/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nałęczy stanowiącej
własność 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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/179/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad 11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin;
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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/180/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 12) w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin;
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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 5 głosów „za”.

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

13 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVI/180/20, a jej projekt stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski:
•

•
•

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.
cyt. „9 listopada wpłynęło pismo z sądu rejonowego w Chodzieży, przesłano odpis prawomocnego
orzeczenia dot. mieszkańca gminy który kierował pod adresem radnego groźby karalne i uznano go
za winnego.
30 listopada wpłynęło pismo Pani Poseł Marty Kubiak w sprawie pisma radnego Michała Stelter
dot. budowy kompostowni w Nowym Dworze – odpowiedź została wysłana.
3 grudnia wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Chodzieży w sprawie przekazania petycji
sołtysów Lipy i Nowego Dworu w sprawie budowy kompostowni.
4 grudnia wpłynęło pismo mieszkanki Szamocina, która poinformowała o upamiętnieniu
medalionem grób śp. kpt. Bronisława Pankalli,
15 grudnia wpłynęła petycja w sprawie przyjęcia przez radę uchwały odnośnie sprzeciwu
masowych szczepień na COVID-19. To pismo nie zostało jeszcze rozpatrzone, ponieważ wpłynęło
dzień przed sesją.”
Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2021 rok. Następnie złożył życzenia w
związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.
Radny Jarosław Woźniczka jako wyznaczony z „Koła Pszczelarza” podziękował za
odrestaurowanie budynku, który jest siedzibą pszczelarzy. Również poruszył temat kompostowni.
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•

•

•

•
•
•
•

•

Uważa, że należy tą sprawę jeszcze rozpatrzyć. Następnie zapytał czy mieszkańcy mogą liczyć na
dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.
Burmistrz wyjaśnił, że program „Czyste powietrze” funkcjonuje w gminie od kilku miesięcy. W
urzędzie jest wyznaczony pracownik, który się tym zajmuje. Dodał, że jest również podpisana
umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jeżeli wniosek mieszkańca zostanie
zaakceptowany przez tego pracownika, to zostanie przekazany do Poznania i przyjęty do realizacji.
Następnie Burmistrz poruszył temat kompostowni. Stwierdził, że jako społeczeństwo mamy
skłonność do dawania wiary tym, co nie mają wiedzy. Problematyka kompostowni jest tak samo
propagowana jak tematyka szczepień na COVID-19. Żadnego profesora nikt nie słucha, a jedynie
ekspertów z internetu. Dodał, że w sprawach COVID należy słuchać profesorów. Są to szczepienia
dobrowolne i nikt nikogo do nich nie zmusza. Chciałby, aby propagować dobrą wiedzę i dobre
praktyki w tym temacie. Ucieszył się gdy NZOZ, który ma uprawnionych pracowników w tym
zakresie zgłosił się do znalezienia lokalu do przeprowadzenia szczepień na terenie gminy.
Wyjaśnił, że nasza przychodnia nie spełnia norm, natomiast wszystkie te normy będzie można
zrealizować w „Centrum Integracji Środowiskowej”. Kończąc wypowiedź zaapelował, aby dać
wiarę uczonym, którzy mówią, że szczepienia na COVID są bezpieczne.
Radny Leszek Korpal odniósł się do tematu kompostowni. Stwierdził, że wykreślenie z porządku
obrad tego projektu uchwały to nie przekreślenie jednej strony i drugiej. Należy poczekać i
zobaczyć jak to będzie wyglądało. Stwierdził, że gdyby radni głosowali nad tym projektem
uchwały to mogliby którąś ze stron skrzywdzić.
Burmistrz wyjaśnił, że też miał wątpliwość czy rada jest w tym temacie kompetentna. To dotyczyło
indywidualnej sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Jako decyzji środowiskowej i decyzji o
warunkach zabudowy. Poinformował, że dysponuje wyrokiem sądowym sprawy dotyczącej decyzji
o warunkach zabudowy na alei Marcinkowskiego, o które wystąpiło Dino. Sąd Administracyjny
uznał, że stanowisko mieszkańców, w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie
ma najmniejszego znaczenia. Decyzję mogę wydać pozytywną - gdy ma spełnione ustawowe
przesłanki i negatywną - gdy ich nie ma. Wyjaśnił, że jako burmistrz wydaje wyłącznie decyzję czy można tą inwestycję na tym terenie zbudować. Natomiast wszelkie inne pozwolenia wydaje m.
in. Starostwo, Powiatowy Inspektorat Środowiska, Sanepid itd. Tam będą określone wymagania i
normy. Jeśli inwestor będzie je spełniał to będzie mógł zrealizować inwestycje.
Radny Jarosław Woźniczka stwierdził, że nie chodziło mu o to żeby dzisiaj na sesji podejmować
jakąś decyzje tylko, aby społeczeństwo poznało nasze opinie.
Radny Leszek Korpal zwrócił uwagę, że w porządku obrad był projekt uchwały w tej sprawie więc
trzeba by było podjąć jakąś decyzje.
Radny Jarosław Kołak zapytał czy budynek Dino powstanie na ul. Marcinkowskiego.
Burmistrz wyjaśnił radnemu, że Wyrok sądowy otrzymał od mieszkańców, oficjalny wyrok do
urzędu nie dotarł. Tam jest zapis, że uchyla się decyzję i sprawa miała trafić do ponownego
rozpatrzenia. Poinformował, że podejrzewa, iż Dino już wycofało się z tego przedsięwzięcia.
Przewodniczący Rady złożył życzenia z okazji Bożego Narodzenia.

O godz. 1712 Przewodniczący Rady Andrzej Szwed – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął
obrady XVI 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 20 do protokołu.
protokół sporządziła:
Katarzyna Wielga

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
Andrzej Szwed
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