PROTOKÓŁ Nr XVII/2015
sesji Rady Miasta Zgorzelec
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.
w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu
Przed rozpoczęciem obrad sesji, z okazji kończącego się roku, dzieci z Przedszkola
Niepublicznego Nr 2 w Zgorzelcu, przedstawiły opowieść muzyczną „Jasełka”.
W posiedzeniu udział wzięli:
Radni wg listy obecności: (zał. nr 1 do protokołu).
Burmistrz Miasta - Rafał Gronicz
Zastępca Burmistrza - Radosław Baranowski
Zastępca Burmistrza – Piotr Konwiński
Skarbnik Miasta – Mieczysław Garbicz
Sekretarz Miasta – Jolanta Ptak
Radca prawny – Tomasz Konkol
Zaproszeni goście: Grzegorz Szewczyk Grupa Projektowa Q 7 z Wrocławia,
przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek samorządowych
podległych Gminie Miejskiej Zgorzelec, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta
Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk otworzyła XVII sesję Rady Miasta Zgorzelec.
Przywitała
zaproszonych
gości,
radnych,
przedstawicieli
mediów
i mieszkańców miasta.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych, co stanowi kworum
do prowadzenia obrad, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu sesji nr XVI/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 20162025.
4. Uchwalenie budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r.:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
3) odczytanie opinii
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
o
projekcie
uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad uchwałą budżetową.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zgorzelec,
2) nadania nazwy ulicy w Zgorzelcu,
1
Protokół Nr XVII/2015 sesji Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2015 r.

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 r.,
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,oddziałów
przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół,
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Zgorzelec,
6) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec na lata
2015-2023,
7) zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2015 r.,
8) przyjęcia Strategii Gospodarki Odpadami wynikającej z postanowień
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2013-2016,
9) rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2015 r. na działalność Burmistrza
Miasta Zgorzelec.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Sprawy różne.
Uwag do porządku obrad nie było.
Ad.1
Przyjęcie protokołu sesji nr XVI/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie przyjęcie protokołu sesji nr XVI/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 20
radnych, w głosowaniu (za 20, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, protokół został przyjęty.
Ad.2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz przedstawił sprawozdanie z działalności między
sesjami za okres od 24 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. oraz informację
z realizacji uchwał (zał.nr 2 do protokołu).
Ad.3
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 20162025.
Opinie komisji RM są pozytywne.

2
Protokół Nr XVII/2015 sesji Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk poinformowała, że do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec na lata
2016-2025 wpłynęła autopoprawka (załącznik nr 3 do protokołu).
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 2016-2025 wraz z autopoprawką.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 21
radnych, w głosowaniu (za 21, p.0, w.0) – jednogłośnie, uchwała nr 120/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu).
Ad.4
Uchwalenie budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r.
Opinie komisji RM są pozytywne.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk poinformowała, że do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r. wpłynęła autopoprawka (zał. nr 5 do
protokołu).
Skarbnik Miasta Mieczysław Garbicz odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu
miasta Zgorzelec na 2016 r.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Jerzy Cyburt odczytał opinię
w sprawie projektu budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r. (zał. nr 6 do protokołu).
Skarbnik Miasta Mieczysław Garbicz odczytał uchwałę nr I/297/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zgorzelec projekcie budżetu miasta
Zgorzelec na 2016 r. (załącznik nr 7 do protokołu).
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz przedstawił i omówił w formie prezentacji projekt
budżetu na 2016 r. (załącznik nr 8 do protokołu).
Wiceprzewodniczący Rady Marian Kałuża zauważył, że w projekcie budżetu w dziale
oświata i wychowanie jest kwota 32 mln, która jest zwiększona w stosunku do
poprzedniego roku o 1 mln 300 tys. Wyczytał, że zwiększone wydatki powstały
w wyniku nowej pozycji (str. 14 pkt 9), która wynosi 1 mln 564 tys. W poprzednim
roku tej pozycji nie było. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, o jakie zadania
chodzi i czy to jest coś nowego, że wymaga tak dużych nakładów?
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski odpowiedział, że w 2015 r. zmieniła się
klasyfikacja budżetowa i wprowadzono dodatkowy rozdział o nr 80150 i 80149. Od
II kwartału 2015 r. należało zapisać wszystkie wydatki, które są przeznaczone na
kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd wystąpiły pewne
3
Protokół Nr XVII/2015 sesji Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2015 r.

przesunięcia środków między pozycją ogólną przeznaczoną na szkoły podstawowe
i gimnazja. Do marca 2015 r. nie ma tych rozdziałów, o których mówił. W wyniku
przesunięcia środków, te dwa rozdziały zostały uzupełnione o kwotę 1 mln 800 tys.
zł, która została zdjęta z pozycji podstawowych, czyli z działu 80101, 80104.
Natomiast już na 2016 r. musi być zaplanowane w budżecie, tak jak to zostało
przedstawione. W 2015 r. na paragraf 80150 do tej pory wydatkowali do listopada
1 mln 362 tys., na rok 2016 zaplanowali 408 tys.303 zł. Te pieniądze przede
wszystkim pochodzą z subwencji oświatowej. To nie są dodatkowe pieniądze, tylko
znajdują się w ramach ogólnej subwencji oświatowej, czyli w ramach tych 17 mln.
W odróżnieniu od subwencji wymagają szczegółowego rozliczenia z Ministerstwem
Edukacji. Dodał, że wynika to z oczekiwań rodziców dzieci „niepełnosprawnych”
uczęszczających do szkół, większej kwoty subwencji od dzieci w pełni sprawnych.
Rodzice oczekują, aby wydatkowanie tych środków było wyraźnie uwidocznione
w budżetach i placówkach oświatowych. Stąd takie rozpisanie. To są te same
pieniądze, tylko podzielone na dwie części.
Radny Ryszard Droszcz przedstawił opinię Klubu Radnych „Porozumienie Prawicy”
w sprawie projektu budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r. „Budżet Zgorzelca na 2016
rok, przedstawiony Wysokiej Radzie do uchwalenia, to nie tylko zbiór cyfr,
wskaźników, czy też wysokości planowanych dochodów i wydatków. Dokument
dostarcza nam również informacji dotyczących tych obszarów życia naszej wspólnoty
samorządowej, które pochłaniają największe koszty, wskazuje też na priorytety,
którymi będziemy się kierować w nadchodzącym roku, mając na uwadze dobro
mieszkańców i rozwój miasta.
Po analizie przygotowanego dokumentu uważamy, że przedstawione w nim
założenia należy przyjąć bez większych uwag, choć zdajemy sobie sprawę, że
wykonanie budżetu w dość skomplikowanej aktualnie sytuacji ekonomicznej –
zwłaszcza po stronie dochodów, może być zagrożone.
Jeśli chodzi o wydatki, największą pozycję w budżecie Zgorzelca stanowi oświata,
która kosztować nas będzie ok. 33 mln zł, co stanowi blisko 1/3 wszystkich
zaplanowanych wydatków. Mimo, że jest to bardzo wysokie obciążenie budżetu,
cieszy nas, że zgorzelecka oświata świetnie się rozwija, i że mamy w tym swój duży
udział. Podobnie jak cieszy skierowanie stosunkowo dużych środków, jak na
możliwości naszego miasta - bo aż ok. 8 mln zł, na rozwój kultury i sportu. Jesteśmy
przekonani, że inwestycje w oświatę i w kulturę, będą w przyszłości pozytywnie
procentować.
Z uwagą przyjrzeliśmy się planowanym wydatkom inwestycyjnym. Uważamy, że
burmistrz wraz z podległymi mu wydziałami właściwie ocenili szanse, jakie niesie dla
naszego miasta nowy okres programowania zadań z wykorzystaniem funduszy
unijnych. Zaplanowanie na te cele niemal 6 mln zł daje dużą szansę na skuteczną
absorbcję znacznych środków unijnych w najbliższych latach. Uwzględnienie w tych
planach inwestycji dotyczących modernizacji ulic: Łużyckiej, Orzeszkowej, czy
Kościuszki jest zgodne z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców i odpowiada ich
potrzebom, podobnie jak rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją zgorzeleckiego
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śródmieścia, terenami wokół domu kultury, czy z przystosowaniem zalewu Czerwona
Woda do funkcji rekreacyjnej.
Warto też podkreślić, że jeśli chodzi o łączną kwotę zadłużenia miasta, to według
danych zawartych w projekcie budżetu nie zostaną przekroczone progi określone
w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych. Oczywiście z uznaniem
podkreślamy też fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat naszego budżetu.
Szanowni Państwo. „Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje” - wychodząc z tego
założenia uważamy, że zaproponowany budżet jest dobrym kompromisem między
potrzebami Zgorzelczan, a możliwościami finansowymi naszego miasta. Zdaniem
Radnych Klubu „Porozumienie Prawicy” jest to budżet skrojony na miarę obecnych
możliwości. To dobry i realny budżet. Radni naszego klubu w dzisiejszym głosowaniu
poprą projekt budżetu na 2016 rok”
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk stwierdziła, że pokusiła się o małą analizę
odnośnie środków unijnych, ponieważ jest to wyzwanie dla Rady, żeby zdobyć ich
jak najwięcej, aby Zgorzelec mógł się dalej rozwijać. Sięgnęła do lat poprzednich,
kiedy korzystali z tych środków. Dzisiaj udział inwestycji w budżecie, to prawie 6%.
Zabezpieczone zostały środki finansowe przede wszystkim na projekty i te zadanie,
na które liczą, że w aplikacji uda się pozyskać środki. W roku 2013 wydali ponad 32
mln i stanowiło to 33% budżetu. Mówi o tym dlatego, ponieważ są oczekiwania
radnych i mieszkańców, żeby dynamikę inwestycyjną utrzymać, a uzyskanie tych
środków może to gwarantować. W roku 2014 na inwestycje wydali ponad 26 mln, co
stanowiło 25% budżetu, a w roku 2015 15% budżetu. Widać, że wielka jest nadzieja
i potrzeba prac nad pozyskaniem tych środków, ponieważ aby miasto mogło się
rozwijać środki są niezbędne. W innym przypadku będzie tylko utrzymanie tego co
jest. Wiadomo, że dzisiaj bez rozwoju miasto będzie mniej przyjazne, a przecież
wszyscy chcieliby, aby było inaczej. Obecny budżet na pewno zabezpiecza środki na
zadania własne i zadania najważniejsze. Z tego mogą być zadowoleni, ponieważ
zabezpiecza to funkcjonowanie wszystkich instytucji i służb miasta. Budżet się
bilansuje z małą nadwyżką i to jest dobra informacja. Dodała, że mogą sobie tylko
życzyć, aby te aplikacje pozyskać. Miasto ma olbrzymie doświadczenie
w pozyskiwaniu tych środków, które na pewno zostanie wykorzystane. Chcieliby, aby
na koniec roku z 5% udziału było co najmniej 10%. Stwierdziła, że jest to budżet na
miarę możliwości i nie ma żadnych uwag.
W związku z tym, że innych uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2016 r. wraz
z autopoprawką.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 21,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 121/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (załącznik nr 9 do protokołu).
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Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawach.
1. Projekt uchwały (poz. rej.342) w sprawie uchwalenia zmiany
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zgorzelec.
Opinia Komisji ds. KMiGP i Statutowej jest pozytywna.
Pan Grzegorz Szewczyk przedstawiciel Grupy Projektowej Q 7 z Wrocławia
poinformował, że zmiana Studium jest realizowana na podstawie uchwały z 24
września 2013 r. Obejmuje teren południowej części miasta o powierzchni ok. 400
ha. Widoczne funkcjonalne zmiany, które zostały dokonane, to transformacja
funkcjonalna obszaru znajdującego się w rozwidleniu linii kolejowych, czyli rejonu
ul. Nad Kolejką Górską. Tutaj z terenów zieleni, na wniosek właściciela, dają
możliwość rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Druga rzecz, to możliwość
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności w dolinie rzeki Czerwonej
Wody z zachowaniem korytarza ekologicznego, na obszarach, które nie są
zagrożone powodzią. Dodatkowo jest szereg niewidocznych drobnych punktowych
funkcjonalnych zmian, wynikających z aktualizacji ustaleń do obszaru zmian
podziałów ewidencyjnych zmian własnościowych, a także aktualizacja ustaleń
z zakresu środowiska kulturowego i zabytków oraz z zakresu ochrony środowiska
przyrodniczego. Naniesiona została granica obszaru, a także strefy konserwatorskie,
które przedstawił organ konserwatorski w trakcie procedury. Projekt Studium był
wykładany 3-krotnie. Po pierwszym wyłożeniu została złożona jedna uwaga, która
dotyczyła przeznaczenia działek wskazanych w uwadze, na teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów zabudowy usługowej, Uwaga została
uwzględniona w całości, ponieważ nie koliduje z ogólnymi kierunkami. Powtórnie
wyłożony projekt zmiany również został zakończony jedną uwagą, która dotyczyła
dopuszczenia dla części działki wskazanej w uwadze zabudowy letniskowej, rekreacji
indywidualnej, która również została uwzględniona w całości. Do trzeciego wyłożenia
nie było żadnych uwag. W związku z tym, że wszystkie uwagi zostały uwzględnione
nie ma potrzeby głosowania uwag nieuwzględnionych. Projekt zmiany przeszedł
cała procedurę wymaganą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i jest przygotowany do uchwalenia.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 21,
p.0, w.0) – jednogłośnie, uchwała nr 122/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (załącznik nr 10 do protokołu).
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2. Projekt uchwały (poz. rej. 333) w sprawie nadania nazwy ulicy w Zgorzelcu.
Opinia Komisji ds.KMiGP i Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zgorzelcu.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 20
radnych, w głosowaniu (za 20, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 123/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu).
3. Projekt uchwały (poz. rej. 316) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
Opinia Komisji ds. RZPSiOŚ, EKMiS, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 20
radnych, w głosowaniu (za 20, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 124/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu).
4. Projekt uchwały (poz. rej. 332) w sprawie ) trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w niepublicznych
szkołach podstawowych, niepublicznych innych
form
wychowania
przedszkolnego
oraz
niepublicznych szkół, prowadzonych na
terenie
Gminy Miejskiej Zgorzelec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż
jednostki
samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Opinia Komisji ds. BiF, EKMiS, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz
niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez
osoby fizyczne lub
osoby
prawne
inne
niż
jednostki
samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystywania.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
18 radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 125/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu).
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5. Projekt uchwały (poz. rej. 304) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Opinia Komisji BiF, KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
18 radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 126/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu).
6. Projekt uchwały (poz. rej. 343) w sprawie zmian do
Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 2015-2023.

Wieloletniej

Prognozy

Opinia Komisji ds. BiF, KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
do
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 2015-2023.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
18 radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 127/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu).
7. Projekt uchwały (poz. rej. 344) w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na
2015 r.
Opinia Komisji ds. BiF, KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2015r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
18 radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 128/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu).
8. Projekt uchwały (poz. rej. 335) w sprawie przyjęcia
Strategii Gospodarki
Odpadami wynikającej z postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami 2013-2016.
Opinia Komisji ds.KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Gospodarki Odpadami
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wynikającej z postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 20132016.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
19 radnych, w głosowaniu (za 19, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 129/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 17 do protokołu).
9. Projekt uchwały (poz. rej. 334) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
20 października 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Opinia Komisji Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października
2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności
20 radnych, w głosowaniu (za 20, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 130/2015
Rady Miasta Zgorzelec została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu).
Ad. 6
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Nikolaos Rusketos zgłosił wniosek (53/2015) w sprawie stanu prawnego na
dzień dzisiejszy czterech działek, które nie zostały zabudowane przy ul. Tulipanowej.
Stwierdził, że odbył się przetarg i działki zostały kupione. Potem inwestor te działki
chciał przeznaczyć pod budowę przedszkola. W związku z tym, czy właściciel będzie
coś budował, czy płaci jakieś kary, ponieważ w przetargu było wyraźnie powiedziane,
że musi rozpocząć budowę?
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski stwierdził, że w tej chwili nie pamięta
konkretnie jak wygląda sytuacja. W każdym przypadku, gdzie działki były
sprzedawane, były obwarowane koniecznością rozpoczęcia inwestycji. Ponieważ
zamierzenia właściciela nie były zgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec tego chyba są niezagospodarowane, a skoro tak, WGN na
pewno nalicza kary, które wynikają z aktu notarialnego. Odpowiedź w tej sprawie
będzie na piśmie.
Radna Beata Szostek-Bicka w imieniu Komitetu Organizacyjnego „Motyle”
z Gimnazjum Nr 1 z członkiem honorowym radnym Waldemarem Woźniakiem,
podziękowała za datki finansowe, za obecność na ich akcji charytatywnej. Wsparcie
finansowe będzie pomagało w leczeniu i rehabilitacji dzieci, które są dotknięte
różnymi chorobami głównie chorobami nowotworowymi. W tym roku w ramach tej
akcji zebrali 3.586,84 zł, 3 euro i 1 cent. Była to V edycja i działają od 5 lat. Zaprosiła
wszystkich na VI edycję. Jeszcze raz podziękowała wszystkim hojnym darczyńcom.
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Radna Dorota Baranowska złożyła na piśmie wniosek (54/2015) w sprawie
utworzenia siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw (załącznik nr 19 do
protokołu.).
Ad.7
Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk w imieniu Rady podziękowała za pracę w roku
2015 wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, naczelnikom, wszystkim
współpracującym z Radą oraz mediom.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XVII
sesję Rady Miasta Zgorzelec.
Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 13.15.
Protokołowała: U.Pogudz
Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Barczyk
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