BR.0002.17.2021
PROTOKÓŁ Nr XVII/2021
obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Szamocinie
w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin (Sala Ratuszowa)
odbytej w dniu 11 lutego 2021 r.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
Obrady XVII 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 Sławomir Rybarczyk.
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. Głos w tej sprawie zajął Burmistrz, który
zaproponował, aby zmienić wyraz w projekcie uchwały w ppkt 4 z „wynajęcia” na „wydzierżawienia”.
Wobec braku dalszych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie zamianę wyrazu w projekcie
uchwały „w sprawie wynajęcia nieruchomości na czas nieoznaczony” na „w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości na czas nieoznaczony”. Jednak ze względu na to, iż zaproponowana zmiana nie była ujęta w
systemie do głosowania nastąpiło chwilowe zamieszanie podczas głosowania.
Podczas uzupełniania w systemie, Radny Jarosław Kołak zapytał Burmistrza jakie ma znaczenie zamiana
tych wyrazów.
Burmistrz wyjaśnił, że można wynająć lokal, ale nie daje prawa pobierania pożytków, natomiast
wydzierżawiający ma prawo zarabiać na tym lokalu. W uproszczeniu lokale mieszkaniowe się wynajmuje,
użytkowe się wydzierżawia, oraz wydzierżawia się też grunty rolne.
Ostateczne wyniki głosowania przebiegło następująco:
•

14 głosów „za”

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 XVI/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
2) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin
na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77 położonych w Szamocinie przy ul.
Łąkowej;
4) w sprawie wynajęcia nieruchomości na czas nieoznaczony.
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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 XVI/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok;
2) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin
na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77 położonych w Szamocinie przy ul.
Łąkowej;
4) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XVI/2020)
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół nr XVI/2020 z sesji z dnia 18 grudnia 2020r.
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 18 grudnia 2020r.
do 11 lutego 2021 r.
Informacja w/w stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały:
Ad 1) 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 – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 4 głosy „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 XVII/182/21, a jej projekt stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości n okres do 3 lat;
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 – 4 głosy „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 XVII/183/21, a jej projekt stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Szamocin
na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77 położonych w Szamocinie przy ul. Łąkowej;
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 – 4 głosy „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 XVII/184/21, a jej projekt stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 4) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony;
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:
•

14 głosów „za”
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Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XVII/185/21, a jej projekt stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5. Wolne głosy i wnioski:
brak
O godz. 1620 Przewodniczący Rady Andrzej Szwed – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął
obrady XVII 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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