PROTOKÓŁ Nr XVI/2015
sesji Rady Miasta Zgorzelec
odbytej w dniu 24 listopada 2015 r.
w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu
W posiedzeniu udział wzięli:
Radni wg listy obecności: (zał. nr 1 do protokołu).
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski
Zastępca Burmistrza – Piotr Konwiński
Skarbnik Miasta – Mieczysław Garbicz
Sekretarz Miasta – Jolanta Ptak
Radca prawny – Tomasz Konkol
Zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek
samorządowych podległych Gminie Miejskiej Zgorzelec, naczelnicy wydziałów
Urzędu Miasta Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk otworzyła XVI sesję Rady Miasta Zgorzelec.
Przywitała
zaproszonych
gości,
radnych,
przedstawicieli
mediów
i mieszkańców miasta.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 19 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, stanowi kworum do
prowadzenia obrad, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
decyzje.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu sesji nr XV/2015 z dnia 27 października 2015 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia „renty planistycznej” oraz
o zgłoszonych roszczeniach z tyt. obniżenia wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) opłaty targowej,
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości,
5) wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego,
6) wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego,
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
8) zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec na
lata 2016-2020,
9) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec,
10) zmian w budżecie miasta Zgorzelec.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Sprawy różne.
Uwag do porządku obrad nie było.
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Ad.1
Przyjęcie protokołu sesji nr XV/2015 z dnia 27 października 2015 r.
W związku z tym, że uwag i zapytań do protokołu nie było, Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu sesji nr XV/2015 z dnia 27 października
2015 r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 19
radnych, w głosowaniu (za 19, p. 0, w. 0) – protokół został przyjęty.
Ad.2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski z upoważnienia Burmistrza Rafała
Gronicza, przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami za okres od
27 października 2015 r. do 23 listopada 2015 r. (zał. nr 2 do protokołu).
Ad.3
Informacja o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia „renty planistycznej” oraz
o zgłoszonych roszczeniach z tyt. obniżenia wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk odczytała informację o wydanych decyzjach
w sprawie naliczenia „renty planistycznej” oraz o zgłoszonych roszczeniach z tyt.
obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub
jego zmianą (zał. nr 3 do protokołu).
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, informacja o wydanych decyzjach
w sprawie naliczenia „renty planistycznej” oraz o zgłoszonych roszczeniach z tyt.
obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub
jego zmianą została przyjęta.
Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, Rewizyjnej, RZPSiOŚ jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk odczytała zaproponowane przez Burmistrza
poprawki do uchwały w § 6 pkt 1- dopisanie wyrazu „bezpośredni” przed wyrazem
przyległym, w pkt 2 - dopisanie wyrazu „jest” przed wyrazem zgodna, pkt 3 dopisanie wyrazu „posiadanie” przed wyrazem zezwolenia.
W związku z tym, że innych uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty targowej z poprawkami.

2
Protokół nr XVI/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24 listopada 2015 r.

Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 110/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 4 do protokołu).
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, Rewizyjnej, RZPSiOŚ, BiPP, EKMiS jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 111/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 5 do protokołu).
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, Rewizyjnej, RZPSiOŚ, BiPP, EKMiS jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 112/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 6 do protokołu).
4. Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od
nieruchomości.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, RZPSiOŚ jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od
nieruchomości.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 113/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 7 do protokołu).
5. Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku
rolnego.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, RZPSiOŚ jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku
rolnego.
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Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 114/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 8 do protokołu).
6. Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku
leśnego.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku
leśnego.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 115/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 9 do protokołu).
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, RZPSiOŚ jest pozytywna.
Radny Nikolaos Rusketos zwrócił się z zapytaniem, w jakim trybie odbędzie się
sprzedaż?
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski odpowiedział, że sprzedaż odbędzie się
zgodnie z przepisami i prawdopodobnie będzie to przetarg nieograniczony. Na razie
jest kwestia uzyskania zgody Rady na zbycie. Przypomniał, że taka też była wola
przejęcia nieruchomości od darczyńcy z myślą o wystawieniu jej na sprzedaż.
W momencie, kiedy Rada podejmie uchwałę, Burmistrz przystąpi do dalszych działań
związanych z wyceną nieruchomości oraz ogłoszeniem przetargu.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak zwrócił się z zapytaniem, czy są
sygnały o potencjalnie chętnych nabywcach? Odnośnie terenu znajdującego się koło
bloku przy ul. Karłowicza 1,3,5 i 7, czy będzie dzierżawiony, czy plac zabaw zostanie
przeniesiony i na czyj koszt? Czy w podpisanej umowie byłyby ujęte sprawy
dotyczące zabezpieczenia się kwestią rozbiórki budynku, żeby miasto nie ponosiło
kosztów, tylko potencjalny nabywca?
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski stwierdził, że nie wie nic na temat
potencjalnych osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Nadmienił,
że Burmistrz wspominał, że potencjalnie zainteresowani są. To pytanie należałoby
skierować bezpośrednio do Burmistrza. Jeżeli chodzi o teren przylegający, to jest
jedna z działek, której poprzednim właścicielem na zasadzie użytkowania
wieczystego była osoba, która darowała im działki. Jedna działka zabudowana
budynkiem dawnego dworca miasto i druga otaczająca ten teren, są działkami
z pełnym prawem własności poprzedniego właściciela jak w tej chwili Gmina Miejska.
Trzecia działka była własnością Skarbu Państwa, zarządzana przez Kopalnię Węgla
Brunatnego i użytkowana wieczyście. Ponieważ dotychczasowi właściciele nie
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przekształcili prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dlatego na nieco
odrębnych zasadach jest opisana w księgach wieczystych jak i w dalszej procedurze
związanej z postępowaniem. Jeśli chodzi o plac zabaw, nie potrafi w tej chwili się
wypowiedzieć. Swego czasu mieszkańcy tej nieruchomości wnosili o jego likwidację.
W momencie kiedy Kopalnia, czy Skarb Państwa sprzedał ją poprzedniemu
właścicielowi, nie było dyskusji na temat placu zabaw. Stwierdził, że nie zna
problemu. Był tam plac zabaw, który miał być zlikwidowany, a
nie został
zlikwidowany. Jeżeli jest to problem na pewno będą się nim zajmować. Czy
przeniosą ten plac zabaw w inne miejsce, trudno mu powiedzieć, ponieważ nie
bardzo jest go gdzie przenieść. Nie słyszał od wspólnot mieszkaniowych, które tam
się znajdują, żeby oczekiwały od nich budowy kolejnego placu zabaw. Jest to temat,
który w tej chwili może istnieć, ale on go nie zna. To radny go sygnalizuje i rozumie,
że ma jakieś informacje w tej sprawie, z których chętnie skorzysta. W momencie
kiedy działka będzie zbyta, zostanie przygotowany projekt umowy, jeżeli znajdzie się
oferent. Jak wszystkim wiadomo, Burmistrz dba o to, aby tam gdzie tylko jest
możliwość, zagwarantować miastu realizację pewnych projektów inwestycyjnych.
Przejawem tego jest to, że te grunty wróciły do nich, chociaż były poprzednio
sprzedane za niezłą cenę. Na pewno w umowie będą szczegółowo opisane warunki
jak i terminy związane z zagospodarowaniem tej nieruchomości ewentualnie groźba
kar, jeżeli ktoś się z tego nie wywiąże. Odnośnie rozbiórki budynku dworca, decyzje
jeszcze nie zapadły. W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić czy np. ktoś kto
potencjalnie będzie chciał kupić te działki wraz z budynkiem, może nie będzie chciał
go rozbierać, tylko go wyremontuje i uruchomi tam np. dworzec kolejowy. Trudno na
tym etapie kategorycznie wypowiadać się w tej sprawie. Przyjmowali, że działki
zostaną sprzedane wraz z budynkiem i zobowiązaniem przyszłego właściciela do
rozbiórki, albo budynek rozbiorą, co będzie uwzględnione także w cenie zbycia
nieruchomości. Jeszcze trudno jest mówić o jakiś wartościach czy cenach. To się
będzie rozgrywało począwszy od dzisiaj, jeżeli Rada podejmie uchwałę
o przeznaczeniu do zbycia tego terenu.
Wiceprzewodniczący Rady Marian Kałuża zasygnalizował, że były właściciel po
interwencjach zabezpieczył ten obiekt, do którego nie było wejścia i dojścia do
środka. Teraz te wejścia są zdewastowane. Może tam wejść kto chce i gdzie chce.
W związku z tym, zwrócił się o zabezpieczenie wejść do budynku byłego dworca
PKP, ze względów bezpieczeństwa, ponieważ prawdopodobnie w podziemiach
koczują bezdomni,
a budynek grozi zawaleniem.
W związku z tym, że więcej uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 116/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 10 do protokołu).
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8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2016-2020.
Opinia Komisji ds.BiF, KMiGP, RZPSiOŚ, BiPP jest pozytywna.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. Zbigniew
Kozłowski omówił i przedstawił wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata
2016-2020 (zał. nr 11 do protokołu).
Radny Nikolaos Rusketos stwierdził, że interesuje go zadanie pn. rozbudowa przy
strefie kamiennogórskiej. W związku z tym, ile to miałoby kosztować, jaka jest tam
inwestycja? Dodał, że to jest coś, co może przyciągnąć ewentualnych inwestorów,
a ich strefa nie jest jeszcze do tego przygotowana.
Prezes PWiK „Nysa” Zbigniew Kozłowski wyjaśnił, że są dwie strefy w Zgorzelcu,
jedna kamiennogórska, która została uzbrojona i przygotowana pod inwestycje,
a druga legnicka niedawno powstała. Drugie zadanie to strefa legnicka. Decyzje
w zakresie projektowania sieci wod-kan w tamtym rejonie już poszły.
Wyjaśnił, że kiedy powstawała legnicka strefa ten plan już był przedłożony. To jest
zadanie dodatkowe, które się już odbywa. Jest zlecona mapa do celów projektowych.
Ma nadzieję, że w 2016 r. ten teren będzie uzbrojony.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak przypomniał, że Burmistrz na sesji
mówił, że jeżeli będzie uzbrojona strefa legnicka, to jest szansa, że właściciele strefy
w niektórych miejscach postawią różnego rodzaju hangary, czy hale produkcyjne.
To jest kolejny atut dla pozyskania potencjalnych sponsorów.
Zastępca Burmistrza Piotr Konwiński poinformował, że w Miejskim Domu Kultury
odbyło się spotkanie, na którym p. Jurkowlaniec prezentował strefę legnicką. Są już
potencjalni zainteresowani i są podpisywane listy intencyjne.
Radna Krystyna Komsta nawiązując do wystąpienia Prezesa Zbigniewa
Kozłowskiego podkreśliła, że z wielką ciekawością przeczytała w całości wieloletni
planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Wyciągnęła z niego wnioski, które dla radnych i mieszkańców miasta są bardzo
budujące. Okazuje się, że rzeczywiście przez 8 lat, przez które Prezes Kozłowski
prowadzi firmę, Wodociągi zmieniły swój wizerunek na zdecydowanie lepszy. Jest
coraz mniej awarii przez to, że zmienia się sukcesywnie sieć wodociągowa w
różnych miejscach naszego miasta. Podkreśliła, że po raz pierwszy jest to
kompatybilne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i w końcu nie
rozpruwa się dróg ponownie, w momencie kiedy powstają różne sprzeczne plany.
Teraz jest to zdecydowanie pozytywne i zauważalne. Ciekawe jest też to, że Prezes
nie ogranicza się tylko do tego, żeby modernizować, wymieniać, ale też wprowadza
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różne oszczędności. Przeczytała o nowej metodzie, która pozwoli obniżyć koszty
energii elektrycznej o ok. 40%. Uważa, że jest to bardzo dużo. Spółka ma coraz
lepszy wizerunek. Nadmieniła, ze kiedy była rzecznikiem konsumentów bardzo dużo
było skarg na jakość wody. Teraz pogratulowała Prezesowi, ponieważ jest to
ogromna zmiana i już z kranów nie leci kawa w święta. Uważa, że mogą być dumni z
działalności Prezesa i trzeba to podkreślać na sesjach. Mówią o tym co straszy w
mieście, jakie są niedomagania w różnych miejscach, natomiast należy podkreślać
to, co robią ich spółki. Jest przekonana, że jest to wyróżniająca się działalność
Prezesa Kozłowskiego.
Prezes Zbigniew Kozłowski podziękował i dodał, że te słowa przekaże pracownikom.
Odnośnie napowietrzania poinformował m.in., że w tej chwili jeszcze przez tydzień
bezpłatnie testują amerykańskie urządzenie. Sposób napowietrzania pozwala im
zaoszczędzić ok. 25%. Nadmienił, że wykonują badania ścieków i pod względem
efektywności energetycznej mają duże oszczędności. Tak naprawdę szukają
rozwiązania i uczą się oglądając inne wodociągi na nowoczesnych technologiach.
Urządzenie, które testują kosztuje 900 tys., ale się opłaca. Przypomniał, że rachunek
za energię rocznie płacą ok. 1 mln 400 zł. Jeżeli mówią o 10% oszczędności, to
mówią o poważnych pieniądzach. Stąd te ich działania, które teraz się odbywają.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Walotka stwierdził, że w dość bliskiej
perspektywie czasowej dojdzie do modernizacji ciągu pieszo-jezdnego
ul. Konarskiego. W związku z tym, zwrócił się o dopisanie tej inwestycji do planu.
Dodał, że w projekcie budżetu na przyszły rok są zapisane środki na przygotowanie
dokumentacji.
Prezes PWiK Zbigniew Kozłowski poinformował, że temat zapisał i rozpoznają jaki
jest zakres prac. To są wspólne zadania i dlatego taki plan przedkładają Radzie
i Burmistrzowi, aby razem w tym uczestniczyli.
W związku z tym, że więcej uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2016-2020.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 117/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 11 do protokołu).
9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów
na
drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Miejskiej Zgorzelec.
Opinia Komisji EKMiS, RZPSiOŚ, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
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postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej
Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 118/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 12 do protokołu).
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2015 r.
Opinia Komisji ds. BiF, KMiGP 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 2015 r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w głosowaniu (za 19,
p. 0, w. 0) – jednogłośnie uchwała nr 119/2015 Rady Miasta Zgorzelec została
podjęta (zał. nr 13 do protokołu).
Ad 5.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Waldemar Woźniak zgłosił wniosek (nr 50/2015) w sprawie zajęcia się sprawą
przewoźników przywożących młodzież do szkół ponadgimnazjalnych (chodzi
o Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater). Przewoźnicy w godzinach
rannych przejeżdżają przez ul. Powstańców Śl., na której zatrzymują się niezgodnie
z przepisami dokonując postoju w celu wysadzenia młodzieży do szkoły. Przede
wszystkim chodzi o bezpieczeństwo tym bardziej, że w październiku doszło do
potrącenia chłopca w wyniku niebezpiecznego miejsca wysiadania młodzieży.
Nadmienił, że patrole Policji i Straży Miejskiej nie wystarczają. Uważa, że należy
skierować pismo do przewoźników w tej sprawie.
Radny Nikolaos Rusketos złożył na piśmie wniosek (nr 51/2015) w sprawie
wykonania parkingu pomiędzy drzewami ( zał. nr 14 do protokołu).
Kolejny wniosek (52/2015) dotyczył częściowego partycypowania w kosztach
obeliska z budżetu miasta lub ze środków promocji (zał. nr 15 do protokołu).
Wiceprzewodniczący Rady Marian Kałuża nawiązał do projektu budżetu na 2016 r.
Stwierdził, że w budżecie w zestawieniu zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych oraz środków strukturalnych Unii Europejskiej, do tej pory zawsze
było kilka milionów na rok z funduszy strukturalnych. Natomiast na 2016 r. funduszy
strukturalnych jest zero. W związku z tym, czy ze środków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej nie będą korzystali, czy były inne przyczyny, że nie ma żadnej
kwoty z tych struktur?
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski odpowiedział, że w tej chwili mają
głównie zadania opisane pod kątem realizacji dokumentacji projektowej.
W zależności od tego, jak będą ogłaszane poszczególne nabory na pozyskanie
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środków unijnych, mogą być one w różny sposób opisywane. Jeżeli dokumentacja
projektowa może być elementem kwalifikowanym projektu, to na pewno będą starali
się o dofinansowanie do dokumentacji projektowej. Czasami bywa tak, że
dokumentacja projektowa jest niekwalifikowanym wydatkiem, wtedy koszty jej
przygotowania leżą po stronie samorządu. W każdym przypadku tam, gdzie zadania
są już nazwane, zamierzają wystąpić w odpowiednim czasie do odpowiednich
podmiotów decydujących o wydatkowaniu tych środków na dofinansowanie tych
zadań. To nie jest tak, że dzisiaj nie ma środków strukturalnych i ich nigdy nie
będzie. Zawsze kiedy istnieje możliwość sięgnięcia po środki zewnętrzne, w dużej
wysokości starają się te środki pozyskać na zadania istotne i niezbędne dla miasta.
Tam gdzie nie ma możliwości pozyskania tych środków, należy podejmować decyzję
odrębną. Wpisywać będą mogli dopiero wtedy, kiedy będą mieli większą wiedzę na
temat tych projektów. Możliwość składania wniosków na lata 2016-2020 zaczyna się
dopiero od listopada.
Ad. 6
Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk poinformowała, że projekt budżetu na 2016 r.
otrzymali wszyscy radni. W związku z tym, zwróciła się do przewodniczących komisji,
o zwołanie posiedzeń komisji w sprawie zaopiniowania projektu budżetu.
W terminie do 05 grudnia należy przedstawić opinię na piśmie o projekcie budżetu
Komisji ds. Budżetu i Finansów, która zgodnie z uchwałą RM zorganizuje wspólne
posiedzenie z przewodniczącymi komisji stałych i wyda ostateczną opinię.
Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów w tej sprawie odbędzie się w dniu
08 grudnia o godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk
zamknęła XVI 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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