Protokół Nr XLIX/17
sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2014-2018
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Ścinawie.
Na sesji obecnych było 14 radnych.
Nieobecni był Pan Arkadiusz Wilgosz
Ponadto
w
sesji
uczestniczyli
Burmistrz
Ścinawy
Pan
Krystian
Kosztyła,
oraz pracownicy urzędu i zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).
Ad. 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i gości.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Marek Szopa dokonał otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej
w Ścinawie. Następnie stwierdził, że zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności w sesji Rady na
15 członków Rady uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska w Ścinawie
może podejmować prawomocne uchwały (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu).
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku;
2) określenia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z dnia 17 listopada 2017 roku z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym za okres:
od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym za okres:
od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Ad. 3 Ewentualne zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska z upoważnienia Burmistrza zgłosiła
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jednego projektu w sprawie: 1) zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy Ścinawa.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła nowy do porządku obrad
projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa.

Następnie Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa;
2) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku;
3) określenia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z dnia 17 listopada 2017 roku z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym za okres od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia
2017 r.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym za okres od
4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła nowy porządek obrad.
Ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
Ad.4.1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa.

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska przedstawiła projekt uchwały wraz
autopoprawką.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa.
Ad.4.2. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Ad.4.3. określenia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Pani Grażyna Duszak przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie określenia
wzorów formularzy, dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Ad. 5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z dnia z dnia 17 listopada 2017 roku z sesji Rady Miejskiej
w Ścinawie.
1) Nr XLVI z dnia z dnia 17 listopada 2017 roku;
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzyła dyskusję do protokołu. Brak uwag. Dyskusję zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła protokół Nr XLVI z dnia 17
listopada 2017 r.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
M. Szopa:
1. Chciałbym tylko w celu przypomnienia, ponieważ zgłaszałem już tą kwestię, aby oznakować miejsca dla
inwalidów one są zaznaczone, ale prosiłem jeszcze o znaki pionowe, ponieważ jak spadnie śnieg nie będzie
widać tego oznakowania poziomego. Tak więc proszę ponownie o oznakowanie poziome.
2. Wzdłuż ulicy koło dawnej Polleny jest parking na którym zatrzymują się tiry i osobiście widziałem jak
kierowca wysypywał do rowu śmieci. Coraz częściej zatrzymują się tam samochody ciężarowe i przy okazji
opróżniają swój śmietnik wsypując śmieci. Może dobrym wyjściem z tej sytuacji byłoby postawienie
śmietnika w tym miejscu.
3. Na terenie miasta Ścinawy jest bardzo dużo przekręconych znaków, a zwłaszcza zakaz zatrzymywania
się i postoju. Dobrze by było żeby zgłosić ten problem Policji i żeby zwracali większą uwagę na obrócone
znaki.
I. Chrystyna:
1. Wracając do tematu dróg powiatowych, ponieważ mówiłam już nie jednokrotnie, że są one
w opłakanym stanie. Chciałabym żeby w przyszłym roku wzięto to pod uwagę i żeby doprowadzić ją
przynajmniej do takiego stanu w jakim była przed postawieniem chodników.
2. Przypominam również o barierkach o które prosiłam przez cały rok, chodzi też o kosz przy przystanku
na żądanie w Tymowej o którym wspominałam przed świętami.
3. Oświetlenie w Tymowej też trzeba uzupełnić, ponieważ brakuje kilku lamp.
4. Drogi gminne, które nie są porządkowane i wymagają interwencji, gdyż stan tych dróg jest opłakany.
5. Mam jeszcze zapytanie dotyczące masztu antenowego, ponieważ słyszałam, że PLAY chce postawić
w Tymowej taki maszt i próbowałam uzyskać jakiekolwiek informacje w tej sprawie. W urzędzie
dowiedziałam się, że do pewnych wartości nie musi wydawać zezwolenia i tylko starostwo wydaje
pozwolenie. Do Starostwa nie można się dodzwonić, żeby uzyskać jakieś informacje. Wiem, że ma to
przechodzić przez drogę gminną i będzie rozkopywana dlatego też myślę, że gmina powinna na ten
temat coś wiedzieć tak więc proszę o informację w tej sprawie.

M. Ratajczak:
Na jakim etapie są sprawy związane z przekształceniem ZGK w spółkę, ponieważ z tego co się orientuję
to został wniesiony protest ?

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska:
Zakład Gospodarki Komunalnej został przekształcony w spółkę umowa notarialna została
podpisana jak również w dzisiejszej uchwale zmieniającej zabezpieczona była kwota 5 tys i w dniu
dzisiejszym wyjdzie przelew do zakładu, także wszystko jest na dobrej drodze.
M. Ratajczak:
W dalszym ciągu przypominam o uzasadnieniu do projektu uchwały, który dotyczył przekształcenia
ZGK w spółkę, ponieważ nie był dołączony do materiałów dla radnych w związku z tym proszę o
uzupełnienie materiałów.
Ad. 7. Wolne wnioski.
Brak.
Ad.8. Zapytania sołtysów.
Brak zapytań.
Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
Brak uwag.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
Brak uwag.
Ad.11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Działając w oparciu o § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu
Miasta i Gminy Ścinawa na wszystkie zapytania i interpelacje na które nie udzielono odpowiedzi zostaną
udzielone na piśmie.
Ad. 12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Proszę radnych o pozostanie po sesji na sali.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 9:29
zamknął obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Ścinawie w VII kadencji 2014-2018. Na tym protokół
zakończono.

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ścinawie

Marek Szopa

Protokołowała: Klaudia Stachów

