Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 18 grudnia 2017 r.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Budżetu i Finansów udział wzięli członkowie komisji
i zaproszeni goście (lista obecności stanowi zał.). Protokół sporządziła Weronika Czarnecka.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Drzazgowski, który powitał
obecnych i zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 20 listopada i 6 grudnia
2017 r.
4. Zapytania i wnioski;
5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;
6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na
lata 2017 – 2035;
7. Omówienie procedury uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018.
 wystąpienie burmistrza Mogilna w sprawie projektu budżetu Gminy Mogilno na rok 2018,
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
 odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Omówienie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata
2018 – 2035;
9. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakłady budżetowego na rok 2017;
10. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej, zasad poboru oraz terminów płatności;
11. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych;
12. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie;
13. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok
2018;
14. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chabsko
położonej na terenie gminny Mogilno;
15. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości
położonej w miejscowości Żabienko;
16. Omówienie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok
2018”;

17. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno;
18. Zakończenie.
Ad.3
W punkcie nie podjęto dyskusji, protokół przyjęto.
Ad.4
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zauważył, że wraz ze zmianą sieci szkół na terenie gminy,
należałoby zmienić statut oraz ordynację wyborczą do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie.
Zaproponował możliwość wystawiania na kandydatów do rady uczniów szkół podstawowych.
Zaznaczył, że obecna kadencja rady kończy się w lutym.
Radny Zbigniew Spólnik zapytał o informacje w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku
jednemu z podmiotów.
Burmistrz Leszek Duszyński wyjaśniła, że podmiot złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Obecnie trwa postępowanie podatkowe.
Radny Łukasz Drzazgowski poinformował, że jeden z przedsiębiorców zwrócił się do niego
z pytaniem, czy gmina zamierza zmienić sposób opodatkowania hal namiotowych stawianych przez
przedsiębiorców. Taka opłata jest niższa niż od nieruchomości trwale związanych z gruntem.
Burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że celem urzędu jest weryfikacja przedmiotu
opodatkowania. Nie zna sprawy, o której mówi radny. Gmina działa zgodnie z przepisami prawa,
ponadto strona ma prawo odwołać się od decyzji.
Zastępca Burmistrza powiedział, że każda tego typu sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, nikt
na siłę nie zamierza opodatkowywać przedsiębiorców wyższą stawką. Powtórzył, że decyzja urzędu
podlega weryfikacji i podatnik może się odwołać od decyzji. Nie jest celem opodatkowywanie
kogoś „na siłę”.
Radny Paweł Molenda zauważył, że hala nie może nie być związana z gruntem.
Ad.5
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana budżetu polega na przeniesieniu
planów dochodów i wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w wyniku czego
dokonuje się zmniejszenia budżetu o 19.000 zł.
W wyniku przeniesień przeznacza się środki na remonty, bieżące otrzymanie dróg, w tym wycinkę
krzewów, progi zwalniające, zmiany organizacji ruchu. Ponadto środki przeznacza się na
modernizację hali widowiskowo-sportowej, projekt zamienny przebudowy bieżni. Wydatek za
rozbiórkę strzelnicy będzie niższy, niż określono w czasie tworzenia projektu uchwały i wyniesie
39.000 zł.
Burmistrz Leszek Duszyński zauważył, że w planie zagospodarowania przestrzennego teren został
przeznaczony pod cmentarz komunalny.
Radny Konrad Andrzejewski zapytał o przyczynę poprawiania projektu bieżni, oraz co
poprawka wnosi. Dopytał, czy gmina otrzyma większe dofinansowanie z ministerstwa.
Prezes Mogilno Sport sp. z o.o Robert Michalski odpowiedział, że do Ministerstwa Sportu złożono
wniosek o dofinansowanie wraz z projektem, jednak Polski Związek Lekkiej Atletyki
zakwestionował kilka punktów, m.in. podbudowę bieżni. W projekcie zastosowano obecną
podbudowę, a musi zostać wymieniona na specjalistyczną spełniająca normy PZLA. Tylko
w tym wypadku możliwe będzie otrzymanie dofinansowania. Po zastosowaniu nowej technologii

będą mogły się na niej odbywać ogólnopolskie zawody.
Burmistrz Leszek Duszyński dodał, że otrzymanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie po
spełnieniu wymogów PZLA. Dodał, że wzrost wartości zadania nie skutkuje zwiększeniem
dofinansowania inwestycji.
Następnie radny Konrad Andrzejewski zapytał, z czego obecnie wykonana jest bieżnia.
Prezes Robert Michalski odpowiedział, że obecnie jest żużel.
W związku z tym radny Konrad Andrzejewski zaproponował, by uzupełnić nim drogi śródpolne.
Radna Małgorzata Źrałka zapytała, co by się stało gdyby rada nie zwiększyła kwoty na
realizacje inwestycji.
Prezes Mogilno Sport odpowiedział, że wówczas gmina nie otrzymałaby dofinansowania.
Burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że bieżnia jest potrzebna m.in. dla uczniów. Przeznaczone
środki są wkładem własnym. Dodał, że zawsze warto pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne.
Zawsze można kwestionować zasadność realizacji inwestycji, np. wcześniej pytano po co hala
widowiskowo-sportowa, a teraz cieszy się ona ogromnym powodzeniem. Podobnie z pływalnią.
Jeżeli gmina ma się rozwijać wszechstronnie to należy wspierać również takie inwestycje.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział że gmina musi zaspakajać potrzeby wszystkich
mieszkańców. Gmina, ku zadowoleniu mieszkańców rozwija się bardzo dobrze, zadłużenie jest
niewielkie. Zdaniem burmistrza należy utrzymać takie tempo rozwoju.
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa zapytała, na realizację jakiej inwestycji planuje się
dochwalić środki dla zakładu budżetowego. Ponadto zapytała, czy w lokalu, który był
wykorzystywany do celów handlowych, a obecnie wykorzystywany jest do innych celów naliczana
jest stawka, jak za lokal użytkowy. Zapytała, czy jeśli z lokalu korzysta stowarzyszenie, nie można
wynająć lokalu jako mieszkalnego.
Dyrektor Jerzy Padoł odpowiedział, że cały czas środki są przeznaczane na te same inwestycje, tj.
adaptacje pomieszczeń na lokale mieszkalne w Czarnotulu, Strzelcach i Padniewie. Wyjaśnił, że
czynsz za lokal jest naliczany zgodnie z użytkowaniem w danym momencie. Opłata za lokal
użytkowy jest niższa niż za lokal mieszkalny.
Przewodnicząca Teresa Kujawa zwróciła się do Burmistrza Mogilna z pytaniem
o możliwość zwolnienia stowarzyszenia z opłaty za czynsz.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że ma pomysł na pomoc stowarzyszeniu.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał na czym ma polegać modernizacja ogrzewania
hali widowiskowo-sportowej.
Prezes Robert Michalski wytłumaczył, że na hali głównej zainstalowane nagrzewnice, modernizacja
została już wykonana. Celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania.
Ad. 6
Skarbnik Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
związana jest ze zmianą planu dochodów i wydatków roku 2017. Zmianie nie ulegają
przedsięwzięcia.
Ad.7
Radny Konrad Andrzejewski odczytał artykuł dotyczący wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania podatku od nieruchomości. Zapytał, czy
w związku z tym istnieje możliwość zmniejszenia dochodów budżetowych w przyszłym roku.
Skarbnik Emilia Gałęzewska odpowiedziała, że w chwili obecnej nie potrafi określić ilu
podatników złoży wnioski o zwrot podatku oraz w ilu przypadkach postępowanie podatkowe

wskaże, iż zwrot się należy.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot powiedział, że wskazana w budżecie na 2018 roku
kwota na budowę II etapu obwodnicy powinna być ostatnią kwotą, jaką gmina przeznaczy na tę
inwestycję. Jeśli Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski wyraża wolę budowy obwodnicy, to
niech sfinansuje resztę kosztów zadania. Zdaniem radnego ukłonem ze strony naszej gminy jest
chęć przejęcia i wyremontowanie gminnego odcinka obecnej DW nr 254, którego koszt na pewno
będzie większy niż budowa obwodnicy. Uważa, że powinno się zakończyć budowę obwodnicy na
obecnym etapie. Urząd marszałkowski powinien wyremontować drogi w centrum miasta, a gmina
powinna się skupić na budowie kanalizacji wzdłuż ul. 900-lecia i ul. Poznańskiej.
Burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że jest zwolennikiem kończenia inwestycji. Jest deklaracja
urzędu marszałkowskiego budowy II etapu obwodnicy, wówczas gmina stanie się właścicielem
odcinka obecnej DW 254 od Wiecanowa do Żabna. Na tę chwilę trudno przewidzieć, jakie będą
ostateczne koszty zadania. Zaznaczył, że interesem gminy jest dokończenie budowy obwodnicy
i przejęcie dróg w mieście. Wówczas remont będzie prowadzony zgodnie z naszymi potrzebami.
Burmistrz Leszek Duszyński przypomniał założenie budowy wschodniej obwodnicy Mogilna,
tj. początek i koniec na drodze wojewódzkiej. Wyłącznie koszt inwestycji spowodował, ze
realizację podzielono na 2 etapy, pierwszy etap zakończono na drodze powiatowej. Za słuszny
uważa pomysł sukcesywnego remontu ulic przejętych od Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy zgodnie z własnym projektem. Jeśli remont wykonywałby obecny zarządca, gmina
musiałaby jednorazowo ponieść koszty wymiany instalacji wodno-ściekowej na całej długości wraz
z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. To wiązałoby się
z koniecznością rezygnacji z innych inwestycji.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał, czy gmina może ponieść jakieś konsekwencje
z nieprzystąpienia do budowy II etapu obwodnicy.
Burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że zostały podjęte wstępne decyzje, nie wiadomo także czy
wówczas urząd marszałkowski wyremontuje gminny odcinek DW254. Obawia się, że rezygnacja
z zamiany spowoduje to, że ani nie będzie obwodnicy, ani remontu dróg w centrum miasta. Dodał,
że jeśli gmina ma być przyjazna, nie tylko dla samochodów warto mieć dodatkowy ciąg
komunikacyjny. Jeżeli w 2007 r. podjęto decyzję o budowie obwodnicy to rezygnacja byłaby
szkodą dla przyszłych pokoleń.
Zastępca Burmistrza Jarosław Ciesielski dodał, że po 10 latach konsultacji, nadal nie ma
przygotowanego projektu DW254.
Radny Konrad Andrzejewski zapytał, czy jest sens inwestować w obwodnicę, tj. budować
rondo na ul. Niezłomnych, skoro stanie się ona własnością województwa.
Burmistrz Leszek Duszyńskiego powiedział, że obecnie skrzyżowanie należy do Zarządu Dróg
Powiatowych w Mogilnie. Na razie ze Starostą Mogileńskim zawarto porozumienie w sprawie
współfinansowania projektu tego ronda.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot stwierdził, że jest kilka dobrych inwestycji
zaplanowanych w przyszłym roku, jednak brakuje mu budowy dróg w mieście. Zaplanowana jest
tylko budowa „łącznika” ul. Padniewskiej z ul. 11 listopada oraz budowa „łącznika” pomiędzy ul.
Ogrodową, a ul. Niewiadomskiego. Zapytał, co z remontem ul. Ustronie.
Burmistrz Leszek Duszyński wyjaśnił, że czeka na wyliczenie nadwyżki budżetowej. Gmina jest na
liście dofinansowań m.in. z remontem ul. Polnej, możliwe że trzeba będzie przebudować
skrzyżowanie na ul. Niezłomnych.
Zdaniem burmistrza budżet jest dobry i pozwala na realizację jeszcze wielu inwestycji.
Radny Zbigniew Spólnik zapytał o remont ul. Hallera.

Burmistrz odpowiedział, że część ulicy zostanie przebudowana przez inwestora, możliwe że gmina
przeprowadzi bieżący remont od strony centrum miasta. Zauważył, że ulica Hallera jest jedną
z najważniejszych ulic w mieście.
Radny Konrad Andrzejewski stwierdził, że podczas zebrań wiejskich burmistrz składał
deklaracje zwiększenia środków na inwestycje drogowe w budżecie na 2018 r. Na chwilę obecną
założenia budżetowe nie odzwierciedlają tych deklaracji.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że wiele razy w ciągu roku były realizowane inwestycje
wcześniej nie ujęte w budżecie, np. droga Strzelce-Ratowo, ul. Taczaka, 10 odcinków nakładek.
Wcześniej odcinkami została wyremontowana droga Żabno-Żabienko, obecnie planuje się w ten
sposób wyremontować drogę Padniewko-Mogilno.
Dopowiedział, że podobnie jest z oświetleniem, sukcesywnie powstają nowe lampy, obecnie trwają
prace w Nowym Młynie.
Powtórzył, że gmina musi się rozwijać wszechstronnie, tj. należy dzieciom zapewnić komfortowe
warunki w szkołach, odpowiednie drogi, zajęcia pozalekcyjne, kanalizację, itd. Rozwoju
zazdroszczą nam mieszkańcy ościennych gmin.
Zauważył, że już nie będzie takiego budżetu unijnego, dlatego należy zadać sobie pytanie czy
wykorzystywać te środki.
Radny Zbigniew Spólnik zapytał o etap rozmów z Eneą na wymianę lamp i przyłączy na
ul. Sienkiewicza.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zauważył, że oprócz dróg ujętych w funduszach
sołeckich i osiedlowych w budżecie zapisano remont tylko jednej drogi wiejskiej. Brakuje także
zapisu o skateparku i sali przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że większość dróg jest remontowana bez projektu, poza
tym na wiele dróg są już przygotowane projekty. Przypomniał, że „duszyniówki” również były
remontowane bez projektów.
Jeśli ruszą programy, gmina jest gotowa na złożenie wniosków o dofinansowania, m.in. na drogę
Padniewko-Gozdawa.
Prezes Robert Michalski dopowiedział, że nie otrzymał jeszcze żadnej informacji w sprawie
dofinansowania skateparku.
Burmistrz Leszek Duszyński wyjaśnił, że przy konstruowaniu budżetu, w pierwszej kolejności
należy zabezpieczyć działalność bieżącą, tj. środki na oświatę, utrzymanie dróg, obiektów itd.
Dopiero pozostałą część środków można przeznaczyć na inwestycje. Konstruując budżet do
15 listopada nie sposób wpisać inwestycji bez pewności że gmina otrzyma dofinansowanie, np. tak
jak w przypadku sali przy SP3.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot wyraził zadowolenie z wpisania do budżetu dotacji
w kwocie 500.000 zł dla Powiatu Mogileńskiego na rozbudowę szpitala w Mogilnie.
Burmistrz Leszek Duszyński dodał, iż Starosta Mogileński liczy także, że gmina wybuduje parking,
który będzie służył pacjentom.
Ponadto zwrócił uwagę, że istnieją różne zagrożenia, np. wspomniany wyrok Trybunału
Konstytucyjnego.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał o przyczyny rozdzielenia kwoty dotacji na
Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” i Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia”, skoro są
one prowadzone przez ten sam podmiot. Poza tym, zapytał czy klub Legia Strzelce może liczyć na
dotację z budżetu organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przedszkola choć znajdują się w jednym miejscu są prowadzone

przez 2 podmioty.
W kwestii dotacji burmistrz odpowiedział, że każde stowarzyszenie może otrzymać
dofinansowanie.
Na koniec wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał, czy ujęta w budżecie kwota na dopłatę do
spółki prawa handlowego jest przeznaczona na funkcjonowanie spółki.
Burmistrz Leszek Duszyński wytłumaczył, że niegdyś kwota była wypłacana jako dotacja dla
OSRiR w Mogilnie, obecnie jest to dopłata do udziałów spółki.
Radny Zbigniew Spólnik stwierdził, że martwią go wyniki przetargów, niegdyś gmina
oszczędzała na przetargach, wówczas nadwyżkę można było przeznaczyć na inne inwestycje.
Obecnie przez rosnące koszty, nie ma oszczędności albo trzeba dochwalać środków.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że teraz jest taki rynek. Zaznaczył, że mimo zwiększania
się kosztów inwestycji należy je realizować.
Skarbnik Gminy przypomniała, iż na sesji nadzwyczajnej 6 grudnia podjęto uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z realizacją inwestycji
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu”, co skutkuje koniecznością wprowadzenia zmiany
w budżecie gminy na rok 2018. Proponuje się przenieść plan z zadań „Rozbudowa monitoringu
miejskiego” – 70.000 zł oraz „Budowa nowych punktów świetlnych” – 15.177 zł. Środki wrócą na
realizację tych zadań w projekcie zmian budżetu przedłożonym na sesję w styczniu.
Ad.8
W punkcie nie podjęto dyskusji.

Ad.9
Skarbnik Gminy poinformowała, że prócz zmiany w budżecie konieczne jest wywołanie
odrębnej uchwały.
Ad. 10
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że uchwała jest zmieniana na wniosek jednego
z przedsiębiorców z Mogilna. Został rozszerzony katalog artykułów oraz miejsc, którymi można
handlować poza targowiskiem.
Powiedział, że uchwała jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców,
a utrzymaniem ładu i porządku na terenie gminy.
Przypomniał, że gdy powstało nowe targowisko, żaden z przedsiębiorców nie chciał na nim
handlować, stąd podjęto decyzję o uporządkowaniu tej sfery. Skoro gmina poniosła wydatki na
budowę targowiska, należało zająć się uporządkowaniem kwestii handlowania.
Zaznaczył, że na terenie gminy można handlować wszędzie, ale są różne stawki pobierane za ten
handel.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał, czy uchwała dotyczy jeszcze tego roku, czy już
przyszłego.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że uchwała wchodzi w życie po 14 dni od
opublikowania w dzienniku urzędowym.
Ad. 11
Dyrektor Arkadiusz Grobelski powiedział, że z wnioskiem o przygotowanie uchwały
wystąpiło MPGK sp. z o.o. Poprzednia uchwała została podjęta w 2012 r. W związku ze wzrostem

opłat za przyjmowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Inowrocławiu a także wzrostem pozostałych kosztów związanych z odbiorem odpadów
komunalnych powodują konieczność uwzględnienia zwiększonych kosztów realizacji usługi
odbioru i utylizacji odpadów.
Dodał, że uchwała dotyczy odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych, nieobjętych systemem
odpadów odbieranych od mieszkańców.
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa zapytała o wysokość wzrostu.
Dyrektor Arkadiusz Grobelski odpowiedział, że ok. 20%.
Prezes MPGK sp. z o.o. dodał, że proponowane stawki są to stawki maksymalne, jakie firmy
odbierające odpady mogą stosować w gminie Mogilno.
Ad.12
Kierownik MGOPS w Mogilnie Agnieszka Szulc powiedziała, że stawka za pobyt od wielu
lat nie była urealniana. W przypadku schroniska w Mogilnie 4 osoby ponoszą odpłatność za pobyt,
są to osoby pobierające emeryturę lub rentę. Stawka wzrasta procentowo w zależności od dochodu
osoby przebywającej w schronisku.
Radny Janusz Myszkowski zapytał o kwotę stanowiącą 100% odpłatności.
Kierownik Agnieszka Szulc odpowiedziała, że kwota wynosi 634 zł.
Ad. 13
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa poinformowała, że prawdopodobnie w maju odbędą
się 2 sesje rady miejskiej, w tym jedna uroczysta z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich.
Ad. 14
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski
powiedział, że działka o powierzchni 100 m2 znajduje się w pobliżu świetlicy wiejskiej w Żabienku.
Proponuje się sprzedaż działki celem uregulowania jej stanu prawnego.
Ad. 16
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał o kwotę środków, które pozostały
w dziale GKRPA.
Przewodniczący GKRPA Mirosław Kuss stwierdził, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że szacunki wskazują, iż nie pozostaną żadne oszczędności.
Ad. 17
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa poinformowała, że zgodnie z wolą radnych co miesiąc
otrzymają informację z realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant:
/-/ Weronika Czarnecka

Przewodniczący Komisji:
/-/ Łukasz Drzazgowski

