P r o t o k ó ł Nr XXIX/17
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 maja 2017r.
Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
we Wschowie.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna Knaflewska-Walkowiak.
Obsługa prawna – Radca Prawny Jacek Wawrzynek.
Ustawowy skład rady to 21 radnych.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia
sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Władysław Brzechwa, Piotr Buczek i Agnieszka
Nachaj.
Ad. 1
Obecnych 18 radnych.
Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak stwierdziła, że jest odpowiednie
quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad. 2
Wnioski do porządku obrad - nie zgłoszono.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja nt. działalności instytucji kultury za 2016r.:
1) Muzeum Ziemi Wschowskiej,
2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie,
3) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:
a) Muzeum Ziemi Wschowskiej,
b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie,
c) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie,
za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za
2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za
2016 rok,
3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok,
4) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa
dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2018,
5) zbycia nieruchomości gminnych,
6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
7) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,
8) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Wschowa
na lata 2017 – 2026.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak poinformowała, że protokół Nr
XXVIII Sesji Rady Miejskiej został podpisany.
Uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym radni otrzymali na
wspólnym posiedzeniu komisji.
Materiał w załączeniu do protokołu.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Sejmiku Województwa Lubuskiego
Małgorzata Gośniowska-Kola, która przekazała kilka ważnych informacji, a m.in., że:
- ruszył pilotażowy projekt „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw
Obywatelskich. Do podziału jest 1 mln zł. Ma być podpisana umowa z operatorem projektu,
wyłonionym w drodze konkursu. Pierwszy raz młodzież będzie sięgać po te pieniądze.
- wspiera wszystkie starania uruchomienia połączeń linii kolejowej na trasie Leszno Wschowa-Głogów.
- zabiega o remont drogi wojewódzkiej na trasie Wschowa-Sława.
Ad.5
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska-Walkowiak odczytała 1) negatywną odpowiedź Z-cy Burmistrza na interpelację złożoną przez radną na
poprzedniej sesji, dotyczącą wyrażenia zgody przez Panią Burmistrz na utworzenie w
nowoutworzonej Szkole Podstawowej Nr 3 klas IV i VII wraz z nowym rokiem
szkolnym2017/18,
2) pismo złożone przez Przewodniczącą do Pani Burmistrz w sprawie udzielonej
odpowiedzi na interpelację dotyczącą transparentności działań Gminy,
3) pismo złożone przez Przewodniczącą do Pani Burmistrz w sprawie udzielonej przez
odpowiedzi na interpelację dot. braku zgody konserwatora zabytków na sprzedaż
przez gminę lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach wpisanych do
rejestru zabytków.
2. Radny Jacek Kowalczyk 1) prośba o naprawienie nawierzchni jezdni na ul. M.Konopnickiej Nr 56,
2) prośba o naprawę dachu na szatni przy boisku w Siedlnicy,
3) na prośbę mieszkańców Łysin prosi o postawienie dwóch lamp oświetleniowych przy
budynkach na drodze w stronę Lginia,
4) przypomina o naprawie nawierzchni drogi gminnej - wjazd od Parku od strony PKO
oraz wjazd na podwórko przy ul Kilińskiego 7,9,11,13.
3. Radny Łukasz Tkacz prosi o poprawę stanu drogi gminnej - polnej, która traktowana jest jako ścieżka
rowerowa na trasie Hetmanice-Lgiń.
4. Radny Paweł Giezek 1) utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy przez
konsorcjum firm: Lider Spółka Komunalna Wschowa i członek konsorcjum
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Cyprys" z Kożuchowa.
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5. Radna Jolanta Pawłowska 1) co dzieje się z ogródkiem wiedeńskim, który corocznie latem stał na Wschowskim
Rynku?
6. Radny Przemysław Kuchcicki 1) zadał pytania dotyczące działalności Muzeum Ziemi Wschowskiej.
7. Radna Maria Stachowska 1) czy Wschowa, jako miasto powiatowe bierze czynny udział w rozmowach
dotyczących przywrócenia linii kolejowej Leszno - Wschowa - Głogów?
Ad. 6
Informacja nt. działalności instytucji kultury za 2016r.:
1) Muzeum Ziemi Wschowskiej
Informacja w załączeniu do protokołu.
Radny Przemysław Kuchcicki podziękował za zakup dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza.
Czy planuje się dalszy zakup prac Geta Stankiewicza?
Dyrektor Muzeum - prace będą odkupowane od brata Eugeniusza - Janusza, m.in. te
wschowskie.
Radny Paweł Giezek zapytał, czy w ramach promocji Muzeum, otrzymało bezpłatne
materiały promujące gminę?
Dyrektor Muzeum Marta Małkus - grzecznościowo otrzymała od CKiR mapki, wielokrotnie
kierowała pisma do władzy, ale innych materiałów nie otrzymuje.
Dyrektor Muzeum zaapelowała o zwiększenie dotacji na działalność Muzeum m.inn.
podkreśliła, że niskie zarobki powodują dużą rotację pracowników.
Radna Jolanta Pawłowska pochwaliła dotychczasową działalność Muzeum. Jako nauczyciel
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wspólnie z uczniami Ośrodka odwiedzała Muzeum, gdzie
dzieci brały czynny udział w organizowanych przez Muzeum pracach.
Przewodnicząca Rady również podziękowała za działalność Muzeum, a tym samym promocję
Wschowy.
2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie
Informacja w załączeniu do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Danuta Stefaniak - podziękowała za prowadzoną szeroką działalność
przez Bibliotekę.
Przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska-Walkowiak podziękowała za to, że w życie
biblioteczne wdrażane jest nie tylko młodzież, ale również dzieci i osoby starsze.
3) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
Informacja w załączeniu do protokołu.
Przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska-Walkowiak podziękowała za współpracę CKiR ze
wszystkimi, czy są to grupy nieformalne, czy są to stowarzyszenia, szkoły czy przedszkola.
Radna Jolanta Pawłowska również podziękowała za profesjonalne przygotowanie imprez
charytatywnych - np. ostatnie "dzieci z autyzmem".
Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Stefaniak podziękowała za pomoc w organizacji imprez
na wsi.
Radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz podziękowała za organizowane zajęcia popołudniowe.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę w obradach sesji od godz. 15.20 do 15.35.
str. 3

Po przerwie obecnych 18 radnych.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1a) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 296 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi
Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/288/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od
1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
1b) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 297 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia
2016r.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/289/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we
Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
1c) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 298 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury
i Rekreacji we Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 13 – za, 1 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/290/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we
Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
2) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 299 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i
Gminy Wschowa za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Wschowa za 2016r.
Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały.
Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Wschowa za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016r. było omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady.
Radni zapoznali się również z Uchwałą Nr 240/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie wydania pozytywnej
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016r. wraz z
informacją o stanie mienia oraz z Uchwałą Nr 316/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wydania pozytywnej
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opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi.
W związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca obrad zamknęła
dyskusję i projekt uchwały poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 10 – za, 0 – przeciw, 8 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2016r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016r.
3) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 300 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za
2016r.
Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały.
Przewodnicząca odczytała:
- Uchwałę Nr 240/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia,
oraz
- Uchwałę Nr 316/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Z uwagi na fakt, iż w posiedzeniu sesji nie uczestniczyła Burmistrz Danuta Patalas, głos
zabrał Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek, który nt. wykonania budżetu za 2016r. stwierdził, że:
- dochody ogółem wykonano na poziomie 100,2%
- wydatki ogółem wykonano na poziomie 97,8%
- deficyt zamknął się nadwyżką w kwocie 1.633.975,91,
po raz pierwszy od wielu lat, RIO nie zamieściło w swojej opinii uwagi, że gmina jest
zobowiązana do ciągłego monitorowania poziomu zadłużenia.
Zdaniem Z-cy Burmistrza, nie ma racjonalnego powodu, budżet został doskonale wykonany,
aby nie poprzeć tej formalno-prawnej oceny.
Z-ca zaapelował do radnych, aby w dzisiejszym głosowaniu górę wzięły racjonalne
argumenty.
Kolejny głos zabrała Przewodnicząca Klubu Radnych Nasza Wschowa - Nasz Samorząd
Emanuela Stanek-Juśkiewicz, która w imieniu Klubu Radnych pozytywnie oceniła wykonanie
budżetu miasta i gminy Wschowa za 2016 rok.
W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Klubu podkreśliła wypracowaną na dzień 31 grudnia
2016r. nadwyżkę w wysokości 1.633.975,91.
Strategia zarządzania finansami gminy idzie w dobrym kierunku, finanse gminne uległy
poprawie, dlatego też jako Klub będą głosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Następnie głos zabrał radny Krzysztof Grabka.
Z uwagi na to, że w posiedzeniu sesji nie uczestniczyła Przewodnicząca Klubu Radnych
Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Agnieszka Nachaj, radny K.Grabka odczytał
stanowisko Klubu dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2016r.
Wynika z niego, że z przedłożonego Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania z
wykonania budżetu, został on wykonany pod względem rachunkowym poprawnie.
Poszczególne pozycje zgadzają się z planem, co potwierdza pozytywna opinia RIO.
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Uchwała budżetowa to jednak coś więcej niż zbiór cyfr, paragrafów i słupków. Jest to
najważniejsze narzędzie kreowania rozwoju lokalnego samorządu, a także wpływania na
warunki życia jego mieszkańców. Pod tym względem ocena wykonania budżetu za rok 2016
nie wypada już tak dobrze. Uzyskano najniższy od 14 lat poziom wydatków inwestycyjnych.
Spadł on po raz pierwszy od 2003 roku poniżej 4 mln zł. Wręcz dramatycznie wygląda udział
inwestycji w wydatkach ogółem. Stanowi on zaledwie 5,5%. Tak źle jeszcze nie było,
stwierdził radny.
W związku z poprawnością rachunkową, ale wobec braku wizji rozwoju gminy oraz decyzji
powodujących, zdaniem radnych, niepotrzebne wydatki, które nie wpływają na rozwój gminy,
Klub Radnych Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa wstrzyma się od głosu przy
udzielaniu absolutorium.
Radny Krzysztof Owoc - w swej wypowiedzi podkreślił, że podczas głosowania wstrzyma
się, ponieważ zdaniem radnego nie miał wpływu na wprowadzane zmiany w budżecie miasta
i gminy w 2016r.
Radny Przemysław Kuchcicki stwierdził, że jeśli pod względem formalno-prawnym jest
dobrze, to należy zagłosować za udzieleniem absolutorium.
W związku z tym, że nie było dalszych chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca obrad
zamknęła dyskusję i projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Obecnych 18 radnych.
Ustawowy skład rady - 21 radnych.
Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady gminy - 11 głosów.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 9 – za, 0 – przeciw, 9 – wstrzymujących się, nie podjęto
rozstrzygnięcia o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2016
rok.
4) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 301 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i
gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2018.
Przewodnicząca obrad wprowadziła do projektu uchwały autopoprawkę wprowadzoną przez
burmistrza:
1. W § 6 Regulaminu Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik Nr
1 do niniejszego projektu uchwały dodaje się ust 3 w brzmieniu:
"3. W przypadku złożenia dwóch bardzo zbliżonych do siebie projektów pod względem
merytorycznym i lokalizacyjnym, komisja ds. opiniowania projektów po dokonaniu analizy i
przeprowadzeniu konsultacji z wnioskodawcami projektów, wybiera jeden projekt, który
zostanie poddany pod głosowanie."
2. Dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4 a ust. 4 staje się ust. 5.
Radny Krzysztof Owoc zgłosił wniosek formalny o treści:
"W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały - Regulamin Wschowskiego Budżetu
Obywatelskiego - § 2 ust. 1 brzmi:
"Środki finansowe przewidziane na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na
każdy rok kalendarzowy określa Burmistrz Miasta i Gminy."
wykreślić słowa "Burmistrz Miasta i Gminy" a wpisać "Rada Miejska".
Natomiast ust. 2 brzmiałby:
"Środki, o których mowa w ust.1 Rada Miejska ustala w roku 2018 na 700 tys. zł."
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Radca Prawny Jacek Wawrzynek wyjaśnił, że określenie środków finansowych należy do
kompetencji burmistrza.
Z przyczyn prawnych wniosek nie został poddany pod głosowanie.
Radny Krzysztof Owoc zgłosił jeszcze jeden wniosek formalny o treści:
"W § 9 ust. 3 Regulaminu Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego wykreślić słowa " lub w
trybie elektronicznym".
Radny Przemysław Kuchcicki zadał pytanie, czy poprzez głosowanie tylko do urny, to czy
głosowanie odbywać się będzie w urzędzie, czy w sołectwie?
Radna Maria Stachowska - poprzez wykreślenie "w trybie elektronicznym", możemy
wykluczyć społeczeństwo, które wyjeżdża np. do pracy za granicę.
Radny Bogdan Jaworski zapytał, jaki jest cel, że ograniczamy głosowanie tylko do wrzucenia
do urny? Zdaniem radnego, elektroniczne głosowanie zwiększy popularność inicjatywy
obywatelskiej.
Radny Krzysztof Owoc odpowiedział, że z jednego komputera oddawano wiele głosów.
Z tego też powodu złożył zapytanie do burmistrza, ile oddano głosów z jednego IP, jednak do
dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi.
Dysponentem programu jest gmina, gmina nie widzi w tej kwestii problemu, ale radny tak.
W podobnym tonie wypowiedziała się Przewodnicząca obrad, która potwierdziła, że były
osoby na liście, a osoby te potwierdziły, że nie głosowały.
Z-ca Burmistrza - nie widzi zmieniać coś, co funkcjonuje dobrze, wschowski budżet
obywatelski jest budżetem liberalnym, sprawdza się a ograniczenie tylko do głosowania do
urny wykluczy część społeczeństwa.
Po trwającej jeszcze chwilę dyskusji w tym temacie, Przewodnicząca obrad poddała wniosek
formalny radnego K.Owoca pod głosowanie:
"W § 9 ust. 3 Regulaminu Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego wykreślić słowa " lub w
trybie elektronicznym".
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Głosami za - 5, przeciw - 9, wstrzymało się - 4
wniosek nie został przyjęty.
Głosowanie nad uchwałą:
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 12 – za, 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa
dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2018.
5) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 302 w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
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W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/293/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zbycia nieruchomości gminnych.
6) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/294/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności8 gruntowej.
7) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku nr 304 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek omówił zmiany wprowadzane do budżetu miasta i gminy
Wschowa.
Zmiana w budżecie dotyczy m.in. zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Wschowskiego
na przebudowę ulic powiatowych: Kamiennej, Daszyńskiego, Polnej i Mickiewicza, budowa
ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia oraz zimowe utrzymanie dróg na ogólną kwotę 172
tys. zł oraz zwiększenie budżetu o kwotę 172 tys. zł - na budowę kompleksu ulic: Działkowa,
17 Pułku Ułanów we Wschowie oraz na wprowadzenie 7 nowych zadań na ogólną kwotę 125
tys. zł.
Radny Krzysztof Grabka wyraził swoje zadowolenie, że w ciągu roku zostały wyasygnowane
środki na budowę ulicy 17 Pułku Ułanów czy przebudowę nawierzchni ciągów pieszych
zlokalizowanych w Parku Miejskim przy ul. Rogalińskiego. Radny ma nadzieję, że pozostałe
wnioski radnych, które zostały wycofane przy tworzeniu budżetu, będą wprowadzane do
budżetu na kolejnych sesjach.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że na chwilę obecną nie, ale cały czas brane są pod uwagę.
Radna Helena Nikolin stwierdziła, że wszystko robi się dla miasta i zapytała, a co dla wsi
zostanie zrobione?
Wypowiedź tę poparł również radny Łukasz Tkacz.
Z-ca Burmistrza - to fundusz sołecki, który zawiera uchwała budżetowa określa zakresy zadań
na wsiach.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/295/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
11) Przewodnicząca obrad Hanna Knaflewska-Walkowiak przedstawiła projekt uchwały na
druku Nr 305 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto
Uchwałę Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na
lata 2017-2026.
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Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Z-ca Burmistrza odpowiedział radnej Jolancie Pawłowskiej, że ogródek wiedeński
funkcjonuje na wschowskim basenie.
Jeśli chodzi o uruchomienie linii kolejowej na trasie Leszno-Wschowa-Głogów.
Sprawa dotyczy trzech województw. Cały czas prowadzone są spotkania i rozmowy, a
kolejny krok to, by koleje wprowadziły nowy rozkład jazdy, urzędy wojewódzkie
zaplanowały środki, urzędy gmin - wystosowały list intencyjny do urzędów marszałkowskich.
Na pozostałe interpelacje i zapytania, odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Nie było.
Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca obrad podziękowała
radnym i zebranym za udział w obradach i zamknęła XXIX Sesję Rady Miejskiej we
Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Hanna Knaflewska-Walkowiak
Protokołowała:
Maria Wilczak
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