Protokół Nr XXXI/09
z posiedzenia Rady Miasta Kolno, które odbyło się w dniu 28 maja 2009 r.
w sali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1250.
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Antonowicz Stanisław
2. Gromadzka Lucyna
3. Jabłoński Stanisław
4. Kapelański Jan
5. Korzep Kazimierz
6. Myhal Krzysztof Jeremi
7. Owczarczyk Lech Janusz
8. Potaś Jadwiga
9. Staszkiewicz Jerzy
10. Szczepankowski Jan
11. Śniadach Mieczysław
12. Twarowski Zbigniew Tadeusz
13. Żubrowski Jan
Radni nieobecni na posiedzeniu:
1. Bałdyga Stanisław
2. Sekściński Adam Wojciech
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta – Pan Jerzy Staszkiewicz.
Powitał przybyłych radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność
posiedzenia Rady. Nadmienił, że na ogólną ilość 15 radnych udział w sesji wzięło
13 radnych, co daje quorum do podejmowania prawomocnych uchwał oraz
wniosków.
Przewodniczący Rady – Pan Jerzy Staszkiewicz – nadmienił, że porządek obrad
sesji został dostarczony radnym wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję Rady.
Przewodniczący Rady – Pan Jerzy Staszkiewicz – zaproponował dodanie trzech
projektów uchwał o treści:
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 „Wydanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością miasta Kolno”,
 „Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
Kolno na 2009 rok”,
 „Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych”.
Innych propozycji nie było.
Przewodniczący obrad poddał powyższe zmiany pod głosowanie. Za podjęciem
zmian głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia,
który po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu
budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kolnie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miasta
Kolno.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Informacja o utrzymaniu porządku i czystości w mieście Kolno przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Kolno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kolno.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych.
14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie za 2008 rok.
15. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu – Program operacyjny
Kapitał Ludzki pn. „Rozwijam skrzydła” w 2008 roku.
16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Kolno na lata 2005 – 2013.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. Rada
przyjęła jednogłośnie zmieniony porządek.
Streszczenie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż protokół z ostatniej Sesji Rady Miasta
Kolno Nr XXX/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. był wyłożony do wglądu w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz na sali obrad przed sesją. Z treścią
protokołu każdy miał możliwość zapoznania się, w związku z czym Przewodniczący
Rady prosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.
Ponieważ żadnych uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady wnioskował
o przyjęcie protokołu w napisanym brzmieniu.
Innych wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu
bez odczytania. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – zero,
głosów wstrzymujących się – zero.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół
Nr XXX/09 w napisanym brzmieniu.
Ad. 3.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu
3 porządku obrad tj. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kolno z pracy między sesjami.
Przewodniczący Rady przekazał głos Panu Burmistrzowi.
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta z pracy między sesjami przedstawił
Burmistrz Miasta (sprawozdanie w załączeniu).
Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do wyżej wymienionego sprawozdania.
Nikt głosu nie zabrał.
Ad. 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do 4 punktu tj.
interpelacje i zapytania radnych. Uprzejmie proszę radnych o zgłaszanie interpelacji.
Radny Zbigniew T. Twarowski zadał następujące pytania:
 czy można by było poprawić zły stan boiska bocznego przy stadionie?
 czy można oddać w użytkowanie boisko przy ulicy Dębowe przy nowej
parafii?
 w

jakim

stanie

znajduje

się

projekt

centrum

promocji

miasta

z wykorzystaniem tej lokomotywy, która została sprowadzona z Ełku? Jak
wygląda stan tych prac z ustawieniem tej lokomotywy niedaleko dworca?
Radny Zbigniew T. Twarowski – poruszył temat odnośnie terenu przy szpitalu.
Chciałbym wyczulić Straż Miejską co się dzieje na tym terenie. Panuje tam straszny
bałagan po wycinaniu drzew. Gdyby można było wystąpić z wnioskiem do Pani
Dyrektor Szpitala ze wspólną inicjatywą, aby coś wspólnie zrobić na tym terenie.
Z tego co mi wiadomo tam mają być parkingi. Moim zdaniem jest to marnowanie
terenu, zwłaszcza, że w naszych planach wzdłuż ogrodzenia szpitala miały być
parkingi. Gdyby tak było, byłoby to wspólną korzyścią dla szpitala i dla miasta.
Pan Andrzej Duda – Burmistrz Miasta – poprosił Radę Miasta o uchwalenie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Konie w jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Kolno.
Poinformował Radę Miasta, iż w związku z zaplanowanym spotkaniem z Panią
Notariusz chcą sporządzić akt notarialny odnośnie uchwały Nr XXXI/162/09, aby
spółka mogła działać od 1 czerwca br. Jednocześnie przeprosił Radę Miasta za
swoją nieobecność w dalszym posiedzeniu na sesji w dniu dzisiejszym ze względu
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na to, iż otrzymał zaproszenie jako jeden z nielicznych samorządowców
województwa

podlaskiego

na

Obchody

Dnia

Samorządowca

w

Pałacu

Prezydenckim.
Wyjaśnił, że w dalszej części obrad odpowiedzi na zapytania udzieli – Pan Grzegorz
Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta.
Ad. 5.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przystępujemy do kolejnego
punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kolnie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
miasta Kolno.
Państwo radni otrzymali na Komisjach projekt uchwały. Komisje nie wniosły uwag do
wyżej wymienionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, uwag nie wniesiono. Następnie
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów wstrzymujących
się – zero.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/162/09 zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu
budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kolnie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miasta
Kolno.
UCHWAŁA Nr XXXI/162/09
(w załączeniu)

Ad. 6.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przystępujemy do 6 punktu
porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Projekt tej uchwały był w materiałach i był analizowany przez poszczególne Komisje
Rady. Komisja Rozwoju Gospodarczego wniosła uwagę, aby projekt tej uchwały
został poszerzony o świadczenia usług w zakresie sprzedaży.
Przewodniczący

Rady

oddał

głos

Przewodniczącemu

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego.
Pan Zbigniew T. Twarowski – nasz wniosek był uzasadniany tym, że uważamy,
iż spółka powinna mieć możliwość handlu opałem. Po pierwsze gromadzi się ten opał
na placu przy ulicy Ciepłej. Stworzenie takiej możliwości spowodowałoby większe
konkurencje na rynku i taniej można by było kupić opał w Kolnie. Po drugie spółka
miałaby większe źródła zasilania, czyli dodatkowe prace i dodatkowe pieniądze. Stąd
nasz wniosek, żeby do przedmiotu działalności spółki dopisać – handel opałem.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – Szanowna Rado, czym
uzasadniona jest ta uchwała? Otóż, naszym staraniem jest, aby jak najwięcej prac
związanych z pracami głównie na naszym mieniu komunalnym było wykonywane
przez nasze spółki, by nie było konieczności przeprowadzania pełnej procedury
przetargowej. Nie obawiamy się wyników tej procedury, ponieważ uważamy,
że nasze spółki są na tyle konkurencyjne, aby te przetargi nasze wygrywały. Nieraz
rodzi to problemy związane z czasem. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zlecać dla
naszych spółek, to w zakresie swojej działalności te spółki muszą mieć te czynności,
które my im zlecamy. Przy pełnym kapitale miasta w tych spółkach jest to możliwe.
Okazało się, że spółka PECiGWŚ ma bardzo ograniczone w zapisie swoje
obowiązki, choć faktycznie je wykonuje. Zrodziła się potrzeba, żeby uchwałą
rozszerzyć maksymalnie zakres tych czynności. Natomiast brak takiego zapisu nie
pozwoli na pewne czynności.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę w projekcie uchwały.
Za wprowadzeniem zmiany w projekcie głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po zmianach i poddał go pod
głosowanie. Za wprowadzeniem zmian w projekcie uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwnych głosów – zero, wstrzymujących się – zero.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr XXXI/163/09 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
UCHWAŁA Nr XXXI/163/09
(w załączeniu)

Ad. 7.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do realizacji
następnego punktu 7 tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Projekt tej
uchwały był w materiałach i był analizowany przez poszczególne Komisje Rady.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – ten temat wzbudza corocznie
pewne dyskusje i analizy. Wynika to z podstawowego powodu, iż to dotyczy
społeczeństwa ludzi i ewentualnie zwiększonych opłat. Natomiast w zakresie miasta i
spółki należy to, aby te ceny były jak najbardziej realne w stosunku do cen i kosztów
uzyskiwania tych mediów jak też do innych miejscowości, w których takie media są
produkowane i sprzedawane. Propozycja pierwotna Pana Prezesa Dariusza
A. Gąsiewskiego była znacznie wyższa. Natomiast po wielu dyskusjach i analizach,
żeby nie obciążać wyłącznie tylko mieszkańców tym wzrostem kosztów również
zewnętrznych, bo to jest inflacja, jak najbardziej należy ją również uwzględnić.
Faktem jest już podwyżka cen energii, która jest bardzo znaczącym czynnikiem
w tym procesie produkcji jak też przyszłe inwestycje, które zamierzamy uczynić.
Po wielu dyskusjach zaproponowaliśmy Państwu te stawki, mając świadomość,
że one mogą być komentowane. Uważamy, iż niższych stawek nie możemy
przedłożyć Radzie, ponieważ ten problem będzie się nawarstwiał, a po pewnym
czasie spowoduje, że będzie konieczność znacząco skokowego wzrostu tych cen.
Pan Mieczysław Śniadach – cena, która jest obecnie proponowana wody i ścieków
była proponowana już 6 lat temu przeze mnie Przewodniczącym Komisji Rady
Miasta, kiedy oddawaliśmy oczyszczalnie ścieków. Wówczas gdyby Rada Miasta
wyraziła zgodę na właściwą cenę, to wówczas takich podwyżek by nie było w tym
okresie. Trzeba powiedzieć, że amortyzacji w tej cenie jest niewiele, a wiemy,
że będzie trzeba odtwarzać ten majątek z czasem. W tej chwili jest nowa
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oczyszczalnia, niezbyt szybko zużywają się elementy, lecz należy zwrócić uwagę,
iż z czasem będzie trzeba ją remontować.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 0 – przeciwnych,
3 – wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę Nr XXXI/164/09
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z załącznikiem.
UCHWAŁA Nr XXXI/164/09
(w załączeniu)

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
Ad. 8.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – poinformował, że informacja
dotycząca utrzymania porządku i czystości w mieście Kolno przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej była w materiałach na dzisiejsze posiedzenie. Zatem
wszyscy znają jej treść i nie zachodzi potrzeba jej czytania (informacja w załączeniu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje dotyczącą wyżej wymienionej informacji.
Pan Zbigniew T. Twarowski zaapelował, aby Straż Miejska zainteresowała się
nieczystościami płynnymi w mieście i sprawdziła czy każdy z mieszkańców miasta
ma podpisane umowy na wywóz nieczystości płynnych i stałych.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – poinformował, iż Straż Miejska
została już zmotywowana do tych działań.
Pan Zbigniew T. Twarowski – stwierdził, że należałoby powrócić do uchwały
o przestrzeganiu czystości w mieście, gdyż jest ona mało elastyczna.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie wnosi uwag do informacji
dotyczącej utrzymania porządku i czystości w mieście Kolno przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Ad. 9.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do realizacji
następnego punktu 9 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Państwo radni otrzymali projekt uchwały,
Komisje Rady na swych posiedzeniach analizowały projekt wyżej wymienionego
projektu i nie wniosły uwag.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uwag do
projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z brakiem uwag Rada
jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt uchwały Nr XXXI/165/09 w sprawie
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
UCHWAŁA Nr XXXI/165/09
(w załączeniu)

Ad. 10.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu
10 porządku dziennego tj. podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów
przez Miasto Kolno. Projekt tej uchwały był w materiałach i był analizowany przez
poszczególne Komisje Rady.
Komisja Rozwoju Gospodarczego zaproponowała dodanie:
 w § 3 ust. 2 słowa „najtańszego”,
 w § 5 ust. 3 dodanie zdania: „Egzekucje poniesionych wydatków ponosi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie”.
Innych propozycji Komisji Rozwoju Gospodarczego nie było.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – mam osobistą, poważną
wątpliwość co do stwierdzenia „najtańszego”. Mamy tu pewną specyfikę. Dla tego,
który zszedł z tego świata jest obojętne, ale tym którzy mieliby się tym zająć, nie
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byłoby to takie banalne, ponieważ ile czasu musiałby ktoś czekać, kiedy my
wytypujemy tego „najtańszego”. Uważam, że zbyt daleko idące pewne uformalnienia
pewnych procedur mogłyby być ze szkodą. To są specyficzne sytuacje osób, które
były mieszkańcami miasta. Te osoby, które nie mają spadkobierców, osoby
bezdomne nie mające wsparcia rodzinnego, to są sytuacje sporadycznie
jednostkowe. Natomiast jeżeli chodzi o egzekucje, generalnie pogrzebami zajmują
się najbliżsi i ubezpieczenie społeczne uwzględnia zasiłek pogrzebowy. Także z tym
nie ma problemu.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – zapytał Panią Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Ile takich zdarzeń miało miejsce
w ostatnim czasie?”
Pani Joanna Kowalewska – Kuklińska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – udzieliła odpowiedzi: „W tym roku jest to 5, 6 pogrzeb. W trzech
przypadkach znaleźli się najbliżsi z rodziny i pokryli koszty”. Stwierdziła, że jest to
któryś z kolei pogrzeb w tym roku dlatego pokusiła się o taką uchwałę.
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – nadmienił, iż wprowadzamy
taką formalną możliwość. Jeżeli będzie uchwalony projekt uchwały, wtedy Pani
Kierownik MOPS ma umocowanie, żeby taką rzecz wykonać, aby nikt nie mógł
zarzucić, że bezpodstawnie takie czynności wykonuje.
Pan Lech J. Owczarczyk – zgłosił, aby do projektu uchwały ogłosić przetarg.
Innych propozycji Pana radnego nie było.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zmiany
w projekcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Kolno:
 za wprowadzeniem zmiany w § 3 ust. 2, aby zostało dodane słowo –
„najtańszego” głosowało - 3 radnych, przeciwnych – 8, wstrzymujących się od
głosu – 2,
 za ogłoszeniem przetargu: za – 1, przeciw – 10, wstrzymujących się – 2,
 za wprowadzeniem zdania: „Egzekucje poniesionych wydatków ponosi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie” do § 5 ust. 3 głosowało - 13 radnych,
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady uznał, iż pierwsze dwie poprawki nie zostały przyjęte przez
Radę, a poprawka dotycząca wprowadzenia zdania do § 5 ust. 3 została przyjęta.

10

Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przeczytał i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto
Kolno. Za wprowadzeniem zmian głosowało 13 radnych, 0 – przeciw,
0 – wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/166/09 w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Kolno
wraz z uwzględnionymi poprawkami.
UCHWAŁA Nr XXXI/166/09
(w załączeniu)

W tym momencie obrady sesji opuścił Radny Stanisław Antonowicz.
W dalszym posiedzeniu obrad bierze udział 12 radnych.
Ad. 11.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przystępujemy do kolejnego
punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2009 rok. Państwo radni otrzymali na Komisjach projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2009 rok. Komisje Rady na swych posiedzeniach analizowały
projekt zmian w budżecie miasta na 2009 rok. Komisje Rady nie wniosły uwag do
projektu uchwały. Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
Kolno na 2009 rok. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Następnie
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały wraz z załącznikami pod
głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę Nr XXXI/167/09 w sprawie zmian
w budżecie miasta Kolno na 2009 rok wraz z załącznikami Rada podjęła
jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr XXXI/167/09
(w załączeniu)
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W tym momencie na salę obrad powrócił Radny Stanisław Antonowicz.
W dalszym posiedzeniu obrad bierze udział 13 radnych.

Ad. 12.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do realizacji
następnego punktu 12 tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Kolno. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisje Rady na swych
posiedzeniach analizowały projekt wyżej wymienionego projektu.
Komisje zaproponowały, aby:
 w załączniku nr 4 do statutu Miasta, § 5, ust. 1, punkt 2 otrzymał brzmienie:
„drugiej tury się nie przeprowadza, jeżeli jeden z kandydatów w pierwszej
turze głosowania otrzyma bezwzględna większość głosów ustawowego
składu Rady”,
 w załączniku nr 4 do statutu Miasta, § 5, ust. 2, punkt 1 otrzymał brzmienie:
„ażeby zostać przewodniczącym (wiceprzewodniczącym) w pierwszym
głosowaniu drugiej tury należy uzyskać bezwględną większość głosów
ustawowego składu Rady”,
 w regulaminie Rady Miasta, § 13, ust. 1 otrzymał brzmienie: „…”Otwieram
(numer sesji) sesję Rady Miasta Kolno”.”,
 w regulaminie Rady Miasta, § 23, ust. 2 wykreślić: „…z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym”,
 aby z § 28 wykreślić ust. 2, a ust. 3 przyjmie ust. 2,
 § 21, ust. 2 otrzymał brzmienie: „w obradach Rady uczestniczą Zastępca
Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik…”.
Innych propozycji proponowanych przez Komisje nie było.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
zgłoszone zmiany. Za wprowadzeniem zmian głosowało 13 radnych.

Pan Zbigniew T. Twarowski zgłosił, aby z § 12 wykreślić punkt 3 dotyczący sesji
uroczystych.
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Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
zgłoszoną zmianę Pana radnego. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 13 radnych.
Pan Zbigniew T. Twarowski – poprosił, jeżeli Statut Miasta Kolno zostanie
opublikowany to, aby każdy z radnych otrzymał po jednym egzemplarzu takiego
statutu w formie broszurki z dołączeniem uchwały o procedurze uchwalania budżetu,
ponieważ jako nowy akt prawa miejscowego każdy radny powinien taki posiadać.
Przewodniczący Rady – przeczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Kolno i poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących
się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę Nr XXXI/168/09 w sprawie
uchwalenia

Statutu

Miasta

Kolno

wraz

z

załącznikami

Rada

podjęła

jednogłośnie wraz z naniesionymi poprawkami.
UCHWAŁA Nr XXXI/168/09
(w załączeniu)

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji po przerwie.
Obrady sesji opuścił Radny Kazimierz Korzep.
W dalszym posiedzeniu obrad bierze udział 12 radnych.
Ad. 13.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do realizacji
następnego punktu 13 tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Państwo radni otrzymali na Komisjach projekt uchwały. Komisje nie wniosły uwag do
wyżej wymienionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, uwag nie wniesiono. Następnie
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem
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uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących
się – 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/169/09
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr XXXI/169/09
(w załączeniu)

Ad. 14.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do realizacji
następnego punktu 14 tj. sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2008 r. Sprawozdanie było w materiałach, zatem nie zachodzi
potrzeba jego czytania. Komisje Rady nie wniosły uwag, zatem proszę o zabieranie
głosu w sprawie sprawozdania.
Dyskusji nie było.
Uwag do sprawozdania nie wniesiono.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.
Ad. 15.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do 15 punktu tj.
sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu – Program operacyjny Kapitał
Ludzki pn. „Rozwijam skrzydła” w 2008 roku.
Sprawozdanie było w materiałach i było analizowane przez poszczególne Komisje
Rady, zatem nie zachodzi potrzeba jego czytania. Komisje Rady nie wniosły uwag do
sprawozdania.
Dyskusji nie było.
Uwag do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu – Program operacyjny
Kapitał Ludzki pn. „Rozwijam skrzydła” w 2008 roku nie wniesiono.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie.
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Ad. 16.
Pan Jerzy Staszkiewicz – Przewodniczący Rady – przechodzimy do 16 punktu tj.
sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Kolno na lata 2005 – 2013. Sprawozdanie było w materiałach i było analizowane
przez poszczególne Komisje Rady, zatem nie zachodzi potrzeba jego czytania.
Komisje Rady nie wniosły uwag do sprawozdania.
Dyskusji nie było.
Uwag do sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Kolno na lata 2005 – 2013 nie wniesiono.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Ad. 17.
Odpowiedzi na interpelacje.
boisko boczne przy stadionie
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – Polski Związek Piłki Nożnej
w skali kraju złożył wniosek o pomoc unijną na budowę boisk sportowych służących
do gry w piłkę nożną. Przed kilkoma miesiącami taki wstępny wniosek do nas trafił
z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście beneficjentem ma być Polski
Związek. Przed tygodniem przyszła faxem informacja, iż praktycznie ten wniosek jest
już na ukończeniu i czy my podtrzymujemy tą deklarację. Ale powstało pewne
nieporozumienie, bo pierwotnie on miał być finansowany w 75% przez Związek Piłki
Nożnej, a ewentualnie 25% finansowany przez Miasto. Teraz zmieniły się warunki,
ponieważ jest 50% na 50%. Byłoby to boisko pełnowymiarowe ze sztuczną
nawierzchnią, z oświetleniem i ogrodzeniem bez infrastruktury jakiejkolwiek
towarzyszącej, bo nie ma takiej potrzeby.
Drodzy Państwo, szacunkowy koszt takiego boiska to jest 2 mln 400 tys. zł. Powstała
pewna konsternacja, ponieważ 1 mln 200 tys. zł byłoby wydatkiem miasta. Odbyliśmy
naradę z Panem Krzysztofem Prusinowskim i zrodziła się pewna wątpliwość, czy
miasto 1 mln 200 tys. zł ma wydatkować na ten cel. Można dywagować, czy to jest
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dużo czy mało. Nas to zaskoczyło, bo z pierwotnej informacji nasz udział by był 25%,
więc było by to w naszym zasięgu 300 tys. zł, czy 350 tys. zł bylibyśmy przekonani
zgodnie, aby wydatkować na taki cel. Bardzo znacząco by to rozszerzyło możliwość
funkcjonowania tego boiska w treningu dla Orła, ponieważ na boisku ze sztuczną
nawierzchnią

zimą

również

można

grać.

Ale

dowiedzieliśmy

się

o nowych warunkach i teraz rodzi się pytanie, czy ta cena nie jest zbyt wygórowana.
Decyzji ostatecznej nie ma. Pan Kszysztof Prusinowski podjął się wyjaśnienia
pewnych szczegółów, czy moglibyśmy zmieniać zakres i kryteria.
boisko przy parafii
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza – Pan Burmistrz jest po rozmowie
z księdzem proboszczem. W połowie roku to boisko ma być uroczyście przekazane
do użytku. Deklaracja księdza proboszcza jest taka, że to boisko w połowie wakacji
będzie funkcjonować.
ciuchcia i lokomotywa
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza – w tej chwili jest przygotowana
koncepcja terenu przy szalecie, który miał być przeznaczony na część centrum
promocji. Jest to rozrysowane kolorystycznie. Układ przestrzenny, zieleń, ławeczki.
Jaki miało by to mieć cel? Lokomotywa, trzy wagoniki, jeden otwarty jako część
gastronomiczna. Jeden wagonik jako centrum minipromocji, czyli regionalne
elementy do okazjonalnego zwiedzania, gdyż nie mamy takiego elementu w mieście.
Ta część gastoromiczna, czyli drugi wagonik. Mamy takie zamiary, aby ktoś
przejeżdzający mógł się zatrzymać, wypić kawę, czy zamówić drobną usługę
gastronomiczną. Wagonik w części odkrytej, czyli samo podwozie z zadaszeniem.
Obok tego terenu byłyby cztery stoliki z parasolami i ławeczki. Taka część
rekreacyjna. Oczywiście, jeżeli chodzi o ogrodzenie to mini żywopłot.
Lokomotywa jest od lutego zdeponowana na terenie oczyszczalni. Stoi w budynku
i jest przygotowana do remontu. Mamy problem z wyremontowaniem tej lokomotywy.
Trzy instytucje interesowały się remontem. Zleciłem Pani Dyrektor KOKiS-u, aby
formalne pismo wystosowała do danego dnia, terminu proszę o złożenie oferty
remontu. Niestety termin minął i żadna z tych instutucji do tego nie przystąpiła. Jeżeli
nie znajdziemy innych wykonawców zewnętrznych, to nasze spółki jesienią, kiedy
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tych robót będzie znacznie mniej, ponieważ w chwili obecnej jest sezon i sporo prac
żeśmy zlecili, wynegocjujemy pewne warunki do faktycznego tego remontu.

za ogrodzeniem szpitala
Pan Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza – powstały nowe koncepcje, jeżeli
chodzi o ten teren. Część radnych zasugerowała, żeby wziąć pod uwagę
zagospodarowanie tego terenu i przeznaczenie go również pod budownictwo. Należy
to przeanalizować bardzo szczegółowo w kontekście otoczenia, kościoła, budowy
tam drogi i innych elementów, które ewentualnie należy uwzględnić i podjąć
ostateczną decyzję. Zostało rzucone hasło, że może na lądowisko śmigłowców
można

by

było

ten

teren

przeznaczyć.

Jest

to

teren

miasta

i należy rozsądnie do tego podejść, aby ta koncepcja była jak najbardziej
przemyślana.
Ad. 18.
Przewodniczący

Rady

Miasta

stwierdził

wyczerpanie

przyjętego

porządku

dziennego sesji i zamknął obrady XXXI sesji zwyczajnej Rady Miasta Kolno.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Staszkiewicz

Protokołowała:
Monika Kuczyńska
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