P r o t o k ó ł Nr XI/15
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 września 2015r.
Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
we Wschowie.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Giezek
Obsługa prawna – Adwokat Jacek Wawrzynek.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia
sesji było 20 radnych. Nieobecni radni: Hanna Knaflewska-Walkowiak.
Ad. 1
Przewodniczący obrad Paweł Giezek stwierdził, że jest odpowiednie quorum do
podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad. 2
Wnioski do porządku obrad.
Przewodniczący obrad wprowadził autopoprawkę do porządku obrad o wykreślenie punktu
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.”
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.
Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2015r.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we
Wschowie,
2) zbycia nieruchomości gminnych,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
oddania w najem lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność gminy,
4) powierzenia obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy dotyczących
utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, gospodarki nieruchomościami oraz
utrzymania czystości i porządku na chodnikach i ulicach gminnych,
5) zmiany Uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
6) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok,
7) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Wschowa na lata 2014 – 2026.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

str. 1

Ad. 3
Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Paweł Giezek poinformował, że protokół X sesji Rady Miejskiej został
podpisany.
Uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Z uwagi na nieobecność Pani burmistrz Danuty Patalas, sprawozdanie z działalności
burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Ad. 5
Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2014r.
Informację przedstawiła Prezes Spółki Marzena Janik.
Miasto i Gmina Wschowa posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.
Kapitał zakładowy to – 7.725.797,10 zł i składa się z 6.794 udziałów o wartości nominalnej
1.137,15 zł każdy.
Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. Wschowa jest Spółką użyteczności
publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta i gminy Wschowa oraz jej mieszkańców i
przyległych gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody,
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów
komunalnych, dostawą ciepła, oczyszczaniem w mieście.
Ponadto Spółka zarządza i administruje nieruchomościami, prowadzi działalność w
zakresie usług pogrzebowych, świadczy usługi remontowo-konserwacyjne oraz wykonuje
badania laboratoryjne wody i ścieków.
Działania Spółki nakierowane są na pozyskiwanie nowych odbiorców usług, w szczególności
poprzez rozwój urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej.
Według stanu na 31.12.2014r. Spółka posiadała zawarte 2 umowy kredytowe z
Bankiem Spółdzielczym we Wschowie:
- umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 1 mln. Zł z terminem spłaty do 15 lipca
2016r., z którego pozostało do spłaty 600 tys. zł.,
- umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500 tys. zł z terminem spłaty do
28.10.2015r.
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym 2014r.
dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto 335.892,33 zł, przy wzroście w stosunku
do roku poprzedniego o 145.266,77 zł.
Złota reguła bilansowania, czyli zasada zastosowania kapitału własnego – w 2014r.
wskaźnik ten ukształtował się w Spółce na poziomie 91,91%. Można przyjąć, że kapitały
własne i rezerwy długoterminowe prawidłowo finansują aktywa trwałe oraz częściowo
aktywa obrotowe.
Przestrzeganie zasad „Złotej reguły bilansowania” sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej
Spółki.
Uzyskane wyniki finansowe z całokształtu działalności Spółki za 2014r. pozytywnie
rokują, co do dalszej jej działalności.
Materiał w załączeniu do protokołu.
W dyskusji nt. działalności Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Wschowa, głos zabrali:
- radna Jolanta Pawłowska - i stwierdziła, że kondycja Spółki jest dobra, jednakże z
informacji,
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którą przedstawiła radnym Pani Burmistrz wynika, że kondycja finansowa Spółki była zła,
- radny Jacek Kowalczyk, - który przypomniał, że podczas omawianych informacji na
komisjach, były tylko „narzekania na Spółkę”.
Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek odniósł się do wypowiedzi radnej Jolanty Pawłowskiej
twierdząc, że wskaźniki podane w informacji podyktowane są również umorzeniami Spółce
przez Gminę.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.
Dyskusji na temat sprawozdania nie było.
Ad. 7
Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za I półrocze 2015r.
Dyskusji nad informacją nie było.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radna Jolanta Pawłowska –
1) Jaka była przyczyna zwolnienia Zarządu Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Wschowa?
2) Jaki jest koszt odwołania poprzedniego Zarządu Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
Wschowa?
3) Jakie są koszty sądowe pozostałych pracowników Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
Wschowa?
4) Jakie inwestycje i na jaką kwotę wykonała w 2015r. Spółka Komunalna Sp. z o.o.
Wschowa?
2. Radny Jacek Kowalczyk –
1) Naprawa i renowacja muru zabytkowego przy ul. Rzeźnickiej,
2) Przyciąć topole przy ogródkach działkowych przy ul. Dworcowej,
3) Zamontowanie progu zwalniającego na odcinku ulica Łazienna do Klubu Seniora,
4) Prośba o przegląd kostki brukowej na ulicy Kilińskiego.
3. Radna Agnieszka Nachaj –
1) Prosi o wszystkie składniki wynagrodzeń Prezesa Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
Wschowa,
2) Ile wynosi wynagrodzenie poszczególnych członków Spółki Komunalnej.
4. Radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz –
1) Po roku prac Burmistrza prosi o wykaz podjętych działań w zakresie usprawnienia
Urzędu – reorganizacji Urzędu,
2) Przywrócenie starej organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ul. Wolsztyńskiej przy
Kawiarni Pikolo.
5. Radny Wiesław Widera 1) Prośba o poprawę bezpieczeństwa na przystanku autobusowym przy Gimnazjum Nr 2
we Wschowie.
6. Radni: Wiesław Widera, Emanuela Stanek-Juśkiewicz, Bernadeta Bernacka, Krzysztof
Owoc, Piotr Buczek –
1) Prośba o dalszą budowę chodnika w Przyczynie Górnej.
7. Radny Tkacz Łukasz –
1) Prosi o uzasadnienia dotyczące odrzuconych projektów obywatelskich.
Radny Krzysztof Owoc poprosił o0 nagrywanie wideo wszystkich komisji.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godziny 14.30 do 14.45.
Po przerwie obecnych 20 radnych.
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Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 98 w
sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia
2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we
Wschowie.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr XI/92/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
2) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 99 w
sprawie zbycia nieruchomości gminnych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr XI/93/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości
gminnych.
3) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 100 w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w
najem lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność gminy.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr XI/94/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego – garażu
stanowiącego własność gminy.
4) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 101 w
sprawie powierzenia obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy dotyczących
utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, gospodarki nieruchomościami oraz utrzymania
czystości i porządku na chodnikach i ulicach gminnych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr XI/95/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie powierzenia obowiązku
wynikającego z zadań własnych gminy dotyczących utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
gospodarki nieruchomościami oraz utrzymania czystości i porządku na chodnikach i ulicach
gminnych.
5) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 103 w
sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca
2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Radni Krzysztof Owoc oraz Piotr Buczek są przeciwni podwyższeniu stawki procentowej
opłaty adiacenckiej w stosunku do poprzedniej stawki, uchwalonej w miesiącu czerwcu br.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.

str. 4

Głosami: za – 12, przeciw – 7 , wstrzymało się – 1, podjęto Uchwałę Nr XI/96/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/15
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej.
6) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 104 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek omówił projekt uchwały.
Szczególną uwagę zwrócił na zmniejszenie części oświatowej subwencji o kwotę 348.657 zł.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 12, przeciw – 7 , wstrzymało się – 1, podjęto Uchwałę Nr XI/97/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2015r.
7) Przewodniczący obrad Paweł Giezek przedstawił projekt uchwały na druku nr 105 w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Wschowa na lata 2014 – 2026.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr XI/98/15 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2014 – 2026.
Ad. 10
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek po części udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych. W pozostałym zakresie odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie:
1. Radnej Jolancie Pawłowskiej – nt. Spółki Komunalnej : żadna sprawa w sądzie do końca
nie została jeszcze rozstrzygnięta.
Nieobecność Pani Burmistrz na sesjach – przez wszystkie dni miesiąca z Panią Burmistrz
można się spotkać.
2. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – koszt wyliczenia projektu obywatelskiego – ścieżka
rowerowa w Lginiu – proponowana ścieżka nie była na gruncie gminy i dlatego projekt
ten, został odrzucony.
3. Radnemu Jackowi Kowalczykowi – plan przycięć drzew został przygotowany. Straż
Pożarna, Spółka, CKiR będą zaangażowane do przeprowadzenia pielęgnacji drzew.
4. Radnej Emanueli Stanek-Juśkiewicz – jest to sprawa długofalowa.
Po I roku urzędowania, Pani Burmistrz podsumuje swoją pracę.
5. Radnemu Krzysztofowi Owocowi – w sprawie nagrywania spotkań komisji – na dzień
dzisiejszy Z-ca Burmistrza nie ma na ten temat zdania.
Radny Łukasz Tkacz poinformował, że w sprawach mieszkańców bywał u Pani Burmistrz.
Nadal prosi o uzasadnienia do odrzuconych projektów obywatelskich.
Radny będzie zabiegał o zapisanie w projekcie budżetu na 2016r. ścieżki rowerowej na trasie
Lgiń-Wschowa.
Radna Helena Nikolin stwierdziła, że ścieżka rowerowa na trasie Wschowa-Osowa Sień jest
również potrzebna.
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Na tego typu zadania, szukamy również środków zewnętrznych, stwierdził Z-ca Burmistrza
Miłosz Czopek.
Ad. 11
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radna Agnieszka Nachaj odniosła się do „tajemniczej listy Pani Burmistrz” i traktuje ją jako
mobing.
Natomiast zdaniem radnego Piotra Buczka, nie traktuje tej sprawy w kategoriach mobingu,
ale twierdzi, że nie powinno tworzyć się takich list.
Radny Wiesław Widera zaapelował o uporządkowanie – wykoszenie cmentarzy.
Sołtys wsi Wygnańczyce Kazimierz Sobczuk zapytał, czy osoby zainteresowane mogą
otrzymywać odpowiedzi na interpelacje, dlaczego na spotkaniu z „Krainą Lasów i Jezior” nie
było urzędników tylko sami sołtysi?
Sołtys poinformował również, że Rada Miejska w Sławie podjęła uchwałę o rozbiórce mostu
w Wygnańczycach.
Sołtys wsi Tylewice Maria Frąckowiak zaapelowała o zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom wsi Tylewice i Wygnańczyc, dlatego, że te wsie nie mają chodnika.
Pani Sołtys prosi również o zaplanowanie w budżecie miasta i gminy na 2016 rok, budowy
drogi jaką jest droga równoległa do drogi krajowej przy PGR w Tylewicach.
Radny Roman Stocki odniósł się do wystąpienia na poprzedniej sesji Pana Korola, któremu
gmina remontowała lokal mieszkalny. Sprawę tą, kontrolowała również Komisja Rewizyjna.
Głos w tej sprawie zabrała również obecna na Sali posiedzeń Pani Korol.
Osoba z publiczności Władysław Pankiewicz zadał pytanie – ile gmina zainwestowała w
Strefę, którą kupił p. Bazylewicz?
Radna Jolanta Pawłowska zadała pytanie dotyczące ulicy Pustej przy tzw. Białym Osiedlu.
Mieszkańcy tej ulicy obawiają się trudności związanych z szerokością tej drogi.
Osoba z publiczności Katarzyna Kochańska-Owoc prosi o upublicznienie uzasadnień
wszystkich odrzuconych projektów obywatelskich oraz o późniejszą godzinę posiedzeń sesji
Rady Miejskiej.
Pani Kochańska-Owoc poprosiła o udzielanie głosów osobom spoza rady.
Adwokat Jacek Wawrzynek wyjaśnił zasadność i dla kogo przeznaczony jest punkt – wolne
wnioski, zapytania i informacje.
Wyjaśnił, że punkt ten przeznaczony jest dla radnych i zaproszonych gości.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Paweł Giezek
podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XI Sesję Rady Miejskiej we
Wschowie.

Protokołowała
Maria Wilczak

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Paweł Giezek
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