R A D A M IE J S K A
w A nnopolu
w oj. lubelski©

PROTOKOŁ IX/15

z dziewiątej sesji VII kadencji Rady Miejskiej Annopol odbytej
w dniu 23 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Annopolu.
Sesja jest nagrywana.
W sesji uczestniczyli radni, w liczbie 13-stu jak załączona lista obecności.
Radna Danuta Ćwik i Waldemar Rakwał - nieobecni.
W sesji udział brali:
1. Wiesław Liwiński
- Burmistrz Annopola
2. Roman Wiśniewski
- Zastępca Burmistrza
3. Jadwiga Łukasiewicz
- Sekretarz Gminy
4. Lila Kaczor
- Skarbnik Gminy
5. Sławomir Lis
- Radca Prawny Urzędu
6. Dmytro Danyleychenko - Prezes TB Fruit w Annopolu
7.Stefan Stachula
- Członek Zarządu Powiatu
8. Gustaw Obel - Urbanista Firmy EKO-PLAN z Lublina
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
2. Sołtysi
Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załącznik do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
b) zmian w budżecie gminy na 2015 r,
c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
związanych z lokalizacja elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych:
Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka
d) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Annopolu- obręb Rachów
Nowa Wieś,
e) nadania nazwy ulicy,
6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. pkt 1.
Zbigniew Pniewski -Przewodniczący Rady otwierając obrady dziewiątej sesji
Rady Miejskiej powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził ąuorum
obecnością 13-stu Radnych i poinformował, że Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski przedstawił porządek
obrad sesji i pytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad sesji.
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza wniósł o rozszerzenie porządku
obrad o projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją
elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych : Rachów Nowy, Dąbrowa
i Sucha Wólka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś inne
wnioski dotyczące porządku obrad sesji. Innych wniosków do porządku obrad
nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w brzmieniu wniesionym
przez wnioskodawcę.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski stwierdził, że wniosek został przez
Radę przyjęty i projekt uchwały zostanie wprowadzony w punkcie uchwałodawczym
5 podpunkt c) - projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją
elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych : Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha
Wólka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Annopol. Przewodniczący Rady poinformował, że
dotychczasowe podpunkty c,d,e będą podpunktami d,e,f . Punkt 5 porządku obrad
sesji będzie zawierał podpunkty a,b,c,d,e,f. Pozostałe punkty porządku obrad
pozostają bez zmian.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek
obrad.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
Przewodniczący Rady stwierdził, że rozszerzony porządek obrad został przez
Radę przyjęty.
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Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
b) zmian w budżecie gminy na 2015 r,
c) stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych
w obrębach geodezyjnych : Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Annopol,
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
związanych z lokalizacja elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych:
Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka
e) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Annopolu- obręb Rachów
Nowa Wieś,
f) nadania nazwy ulicy,
6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski poinformował, że protokół
z ósmej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w statutowym terminie
i opublikowany w BIP-ie. Żadna pisemna uwaga do treści protokołu nie wpłynęła.
Przewodniczący Rady pytał, czy do treści protokołu są uwagi ze strony Radnych .
Ze strony Radnych uwag do protokołu nie było .
Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Annopol I złożył uwagę do
powyższego protokołu na str. 23 Jego zdaniem zapis mija się z prawdą ponieważ na
sesji Pan Przewodniczący Rady informował, że wpłynęło pismo od wspólnot
mieszkaniowych, natomiast w protokole jest dopisane zdanie, że Przewodniczący
Rady wyjaśnił, że tematyka była poruszana już w miesiącu styczniu, został
powołany zespół do oceny pracy kotłowni i wiele tez zawartych w piśmie było
wyjaśniane.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski nadmienił, że w chwili obecnej trudno
jest się odnieść do tej uwagi, po sesji zostanie odsłuchane nagranie i wyjaśnione.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VIII sesji Rady Miejskiej
Annopol został przez Radnych przyjęty z jednym zastrzeżeniem do
wyjaśnienia.
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Następnie Przewodniczący Rady mając na uwadze prośbę Pana Prezesa TB Fruit
prosił o zabranie głosu na temat funkcjonowania zakładu w 2015r pod kątem
zapotrzebowania na owoce oraz plany rozwoju na przyszłość i zatrudnienia.
Dmytro Danyleychenko - Prezes Firmy TB Fruit w Annopolu poinformował, że w
2015 roku z czarnej porzeczki Zakład ma przerobić 3 tys. ton, natomiast na dzień
dzisiejszy przerobił 7 tys. ton dodał, że przerób potrwa jeszcze około tygodnia. Na
ten rok zaplanowane są zwiększone ilości przerobu, m.in. wiśni - 7 tys. ton oraz
produkt najważniejszy - jabłko, w ilości 170 tys. ton, dodał, że są to olbrzymie
ilości, jednak ma nadzieję, że wszystko ułoży się pomyślnie. Odnośnie planów
rozwoju dodał, że w przyszłym roku zakład ma ruszyć z nową inwestycją na
działkach, które posiada, a mianowicie produkcją NFC, czyli soków wyciskanych
bezpośrednio ze świeżych owoców i pasteryzowanych w naturalny sposób.
Podkreślił, że są to produkty zbliżone do wyrobów domowych. W obecnej chwili
Zakład
zatrudnia
ok. 146 osób, natomiast około 15 sierpniu, kiedy to planowany jest przerób jabłka,
obsada zostanie zwiększona do minimum 220 osób. Prezes poinformował, że jeżeli
zakład w przyszłym roku uruchomi planowaną produkcję NFC, przybędzie kolejne
około 100 osób do zatrudnienia. Podkreślił, że w Polsce jest dość duże bezrobocie,
jednak ma wątpliwości, gdzie to bezrobocie jest. Pan Prezes zastanawia się jak
pozyskać tych pracowników, ponieważ Urząd Pracy robi co może, jednak tych
pracowników brakuje. Nadmienił, że zdarzają się sytuacje, gdzie osoby, które mają
odbyć staż zawodowy przychodzą i proszą o wystawienie opinii, iż nie nadaje się do
pracy. Prezes Zakładu TB Fruit zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby wspólnie
zastanowić się jak pozyskać pracowników, gdyż ogłoszenia o pracy wiszą na
tablicach informacyjnych, jednak jest to działanie bezskuteczne. Poinformował, że
w Dwikozach istnieje podobny zakład, trochę mniejszy i starszy, który także
prosperuje. Prezes zwrócił się z prośbą, jeżeli ktoś ma propozycję pomocy
w poprawieniu tej sytuacji bardzo chętnie go wysłucha.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych, uważała, że jest to zatrważająca wypowiedź, ponieważ odbyło się
spotkanie z Dyrektorem Urzędu Pracy i rzeczywiście bezrobocie jest bardzo
wysokie, szczególnie osób młodych, po ukończeniu szkoły zawodowej. Podkreśliła,
że dziwne, że tacy ludzie nie chcą pracować w Zakładzie, dodała, że Prezes wyjaśnił
ile osób jest potrzebnych, jednakże nie wspomniał nic o zarobkach, jakie są warunki
płacowe. Poinformowała, że może ludziom bardziej się opłaci iść po pomoc do
Ośrodka Pomocy Społecznej niż pracować po 12 godzin i mieć „umowy
śmieciowe”. Prosiła, aby Pan Prezes wyjaśnił na jakie umowy są zatrudniani nowi
pracownicy.
Dmytro Danyleychenko - Prezes TB Fruit wyjaśnił, że w dzisiejszych realiach nie
ma możliwości zatrudnienia na umowę o pracę, są to umowy zlecenia, dodał, że taka
umowa obowiązuje tylko w pewnych czynnościach np. koszenie trawy (praca 2 lub
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3-dniowa). Następnie wyjaśnił, że występują dwa rodzaje umów m.in. umowy
sezonowe, jednak jest to krótki okres czasu, dodał, że jeśli chodzi o wynagrodzenie,
osoba, która jest nowym, niedoświadczonym pracownikiem otrzymuje minimalne
wynagrodzenie - 1750 zł brutto miesięcznie. Podkreślił, że często słyszy, że Zakład
TB Fruit słabo płaci pracownikom lub w ogóle nie płaci, jest to nie prawda.
W ubiegłym roku zostały zorganizowane szkolenia dla pracowników na koszt
zakładu, jednak część osób odmówiło, uważając, że nie potrzebne im takie szkolenia
bądź nie mają czasu. Prezes uważa, że zakład to nie tylko logo TB Fruit, lecz jest to
codzienne życie, gdzie dzień postoju niesie za sobą olbrzymie straty, ponieważ
surowca jest mało i jest drogi. W tym roku czarna porzeczka jest tania, dlatego
zakład zamiast 3 tys. ton podniósł zapotrzebowanie na 7 tys. ton, ze względu na
sytuację na rynku, która jest niezależna od zakładu.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych, pytała czy Prezes podejmuje rozmowy z rolnikami z naszych terenów
i czy istnieją umowy pomiędzy Zakładem a rolnikami a także czy jest takie
zainteresowanie. Radna uważa, że może należy wyjść do rolników z konkretnymi
propozycjami, wtedy łatwiej byłoby pozyskać czarną porzeczkę, która jest w
zasadzie oddana „za darmo”.
Dmytro Danyleychenko - Prezes TB Fruit odnośnie czarnej porzeczki nie ma
obecnie żadnych problemów, są zawierane umowy kontraktacyjne jeszcze przed
sezonem. Wyjaśnił, że sytuacja rynkowa dyktuje swoje warunki a także, że ubiegły
rok dla producentów jak i przetwórców jabłka był dobry.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze pytania bądź
uwagi do Pana Prezesa.
Radny - Edward Koba zwrócił się z pytaniem czy wszyscy pracownicy
zatrudnieni pochodzą z terenu Gminy Annopol oraz jak układa się współpraca
Zakładu z Gminą, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju gminy?
Dmytro Danyleychenko - Prezes TB Fruit wyjaśnił odnośnie pracowników, że
pochodzą oni nie tylko z Gminy Annopol, duża część dojeżdża z innych terenów, w
zakładzie pół roku pracują również osoby z Ukrainy. Odnośnie drugiego pytania
istnieją wspólne plany i projekty w sprawie oczyszczalni ścieków oraz były
prowadzone rozmowy w sprawie drogi wojewódzkiej na ulicy Skały, Pan Prezes
wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyremontowanie tego odcinka drogi.
Dodał że jeśli są jakieś pytania bądź problemy, zawsze można zadzwonić bądź
umówić się na spotkanie.
Ad. pkt 3.
Burmistrz Annopola - Wiesław Liwiński złożył sprawozdanie z działalności za
okres od 24 czerwca do 23 lipca 2015r, które stanowi załącznik do protokołu.
5

Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś zapytania
w kwestii sprawozdania złożonego przez Burmistrza.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych, zasugerowała, aby przyjrzeć się ile uczniów jeździ autobusami
szkolnymi, jeśli byłyby wolne miejsca i byłaby taka możliwość kierowcy mogliby
sprzedawać bilety i przewozić mieszkańców.
Burmistrz - Wiesław Liwiński wyjaśnił, że kierowca, który przewozi uczniów nie
może zarabiać przewożąc inne osoby, poinformował również, że zdarzają się
sytuacje, kiedy rodzice uczniów uczęszczających do szkół średnich dzwonią z
pytaniami dlaczego ich dziecko nie zostało zabrane. Wyjaśnił, że często zdarza się,
że autobus szkolny jest wypełniony, dlatego nie może wziąć ucznia szkoły średniej,
Gmina wyraziła zgodę na zabranie takiego ucznia pod warunkiem, że są wolne
miejsca dla uczniów gimnazjalnych.
Zdzisław Romański - Radny - pytał na jakim etapie pracy są prace na wałach
w Swieciechowie? Zwrócił się także z uwagą dotyczącą ostatniego wypadku, który
miał miejsce w Annopolu, wyjaśnił, że był duży problem dotyczący objazdu tego
miejsca. Następnie poinformował, że wraz z sołtysem wsi Panią Karoliną Biernacką
do południa likwidowali korek, który utworzył się na wsi w zaistniałej sytuacji,
dodał, że jest to droga bardzo wąska, gdzie jeden samochód zaledwie się mieści a
zostały utworzone dwa kierunki ruchu. Zaznaczył, że jeżeli jest wypadek Policja
bądź Straż Pożarna powinna kierować ruchem, aby umożliwić pojazdom sprawne
poruszanie się.
Zenobia Jarmuła - Radna - wyjaśniła, że po wypadku był obecny policjant, który
kierował pojazdy na Stalową Wolę wyjaśniając, że droga jest nieprzejezdna.
Zdzisław Romański - Radny poinformował, że pojazdy jadące z przeciwnej strony
tj. od mostu nie zostały przez nikogo kierowane na objazdy.
Burmistrz - Wiesław Liwiński odniósł się do pytania w sprawie wałów w
Swieciechowie. Wyjaśnił, że odbył się przetarg, wygrała firma z południa Polski,
jednak ci co przegrali odwołują się, dlatego przeciąga się to w czasie, jednak
wkrótce prace na wałach się zaczną. Odnośnie wypadku oznajmił, że objazdy są
ustalane przez Policję wraz ze Strażą Pożarną, dodał, że powinni mieć opracowany
system w sytuacji nieczynnego mostu.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy w kwestii złożonego
sprawozdania i poruszanych w nim kwestii są jeszcze jakieś pytania?
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Józef Wilkos - sołtys wsi Grabówka pytał, czy i w jaki sposób kontrolowana jest
ilość tłucznia, ponieważ według wstępnych danych na Grabówkę przypadało
24 tony, natomiast w sprawozdaniu określone jest jako 30 ton.
Burmistrz - Wiesław Liwiński - wyjaśnił, że ta kwestia zostanie sprawdzona.
Radny - Edward Koba - odniósł się do zmian, które mają nastąpić w 2017 roku
dot. przewozu osób, zasugerował, aby wziąć pod uwagę przede wszystkim interes
społeczny, ponieważ w tej sytuacji to przewoźnik dyktuje warunki i określa czy
opłaci się przewozić ludzi czy nie. Radny pytał także czy jest możliwość, aby na
stronie internetowej pojawiła się informacja o rozkładach jazdy w poszczególnych
miejscowościach.
Burmistrz - Wiesław Liwiński uważa, że to przewoźnik powinien zadbać o to, aby
takie rozkłady jazdy były ogólnodostępne, uważał również, że jest możliwość
umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej urzędu.
Radny - Łukasz Babiracki również stwierdził, że ilość tłucznia nie zgadza się
z faktyczną ilością, która została ustalona.
Jadwiga Łukasiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśniła, że te rozbieżności wynikają
z tego, iż te wartości w sprawozdaniu były przeliczane z ilości dostarczonych
samochodów i ich średniego tonażu.
Stefan Stachula - Członek Rady Powiatu odniósł się do wypowiedzi Radnego
Edwarda Koby, zaznaczył, że PKS Kraśnicki upadł tylko dlatego, że wydano
pozwolenie na odjazd przed czasem. Następnie poinformował, że wraz z Zastępcą
Burmistrza - Romanem Wiśniewskim rozmawiali z przewoźnikiem, ponieważ ludzie
skarżyli się, że w niedzielę mają trudności z transportem z i do Borowa, dodał, że
przewoźnik zgodził się jeździć, jednak jeśli nie będzie się dla niego opłacić zawiesi
kurs. Dodał również, że należałoby się nad tym wszystkim zastanowić, aby to było
dobrze zorganizowane.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski poinformował, że w okresie od
poprzedniej sesji nie wpłynęła od Radnych żadna interpelacja i zapytanie na piśmie,
następnie Przewodniczący Rady pytał, czy są interpelacje ustne.
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Promocji Gminy, pytał
jaka firma będzie wykonywać sieć wodociągową w Świeciechowie.
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Z-ca Burmistrza - Roman Wiśniewski - poinformował, że do przetargu
przystąpiło 12 firm. Wodociąg ma być wykonany w Popowie i częściowo
w Świeciechowie tzw. „Zagonie”, na inwestycję zostało przeznaczone z budżetu
gminy 1 min 30 tys. zł. Oferty złożyły następujące firmy:
1. Firma HYDROSAN z Lubartowa - ok. 722 tys., gwarancja 60 miesięcy;
2. Firma WOD - BUD z Kraśnika - ok. 705 tys., gwarancja 60 miesięcy;
3. Przedsiębiorstwo Budamex z Głogowca - ok. 611 tys., gwarancja 120 miesięcy;
4. WODEX z Ożarowa - ok. 1 min 148 tys.; gwarancja 120 miesięcy;
5. ECO-MEL z Janowa Lubelskiego - ok. 578 tys., gwarancja 60 miesięcy;
6. Przedsiębiorstwo HYDROSERWIS z Lublina - ok. 860 tys., gwarancja
120 miesięcy;
7.Firma TAR-MAX z Niedrzwicy Dużej - ok. 1 min 078 tys., gwarancja
60 miesięcy;
8.
Firma „Master” z Krężnicy - ok. 1 min 168 tys., gwarancja niepodana;
9. Firma „Pola” ze Stasina- ok. 1 min 120 tys., gwarancja 60 miesięcy;
10. Przedsiębiorstwo „PRIMBUD” z Niska - ok. 506 tys.; gwarancja 120 miesięcy;
11. Firma „Wodrol” z Lublina - ok. 647 tys., gwarancja 61 miesięcy;
12. Firma „ADMA-BIS” ze Staszowa - ok. 864 tys., gwarancja 60 miesięcy.
Nadmienił, że chętnych było bardzo dużo, jeszcze nie zdarzyło się, aby było tyle
ofert, dodał, że z 12 zgłoszonych firm zostanie wybrana jedna.
Radna - Zenobia Jarmuła poinformowała, że w związku z zaczynającymi się
upałami znów brakuje wody, spowodowane jest to zapewne tym, że ludzie
podlewają maliny. Dodała, że mieszkańcy w takiej sytuacji dzwonią do niej i skarżą
się na zaistniałą sytuację.
Burmistrz - Wiesław Liwiński - wyjaśnił, że wczorajsza sytuacja dotycząca braku
wody, była spowodowana spaloną podczas burzy pompą w Opoce. W związku
z suszą zapotrzebowanie na wodę jest wyższe. Poinformował, że pracownicy, aby to
naprawić potrzebowali czasu, więc wody nie było około godziny w Annopolu.
Ad. pkt 5 a).
Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na 2015r. i poinformowała, że zwiększono
dochody i wydatki o kwotę 40.169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy.
W poz. 6 tj. kwotę długu dla 2015r. wyliczono w następujący sposób: Kwota długu z
2014r. = 7.409.823,71 (wykonanie 2014r.) plus 1.900.000,00 - przychody tj.
planowane zaciągnięcie kredytu w 2015r. minus 1.200.000,00 zł - rozchody tj.
planowana spłata kredytów w 2015 r. minus 29.823,71 - zobowiązania wymagalne
ZGKiM w Annopolu = 8.080.000,00 tj. plan na 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - w załączniku Nr 2.
Z uwagi na realizację projektu „Wyznaczanie kierunków działań o charakterze
energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Annopol wraz z niezbędnymi elementami” zaistniała
potrzeba zaplanowania przedsięwzięć opartych na gospodarce energooszczędnej i
ekologicznej do realizacji w najbliższych latach. Zaplanowane w załączniku Nr 2
przedsięwzięcia ujęto w kwotach i terminach szacunkowych z uwzględnieniem
finansowania z Unii Europejskiej .
Skarbnik gminy nadmieniła, że wieloletnia prognoza finansowa jest konsekwencją
zmian w budżecie gminy.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych stwierdziła, że zapis jest nieczytelny, gdyż Gmina oczyszczalnię posiada,
pytała czy to będzie budowa nowej oczyszczalni ścieków.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wystąpiły w pewnym momencie tak
niebezpieczne sytuacje, że obecna oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymagań,
dodała, że ujęcie tej budowy w planie do niczego nas nie zmusza oraz jeżeli obecna
oczyszczalnia będzie spełniała wymogi na kolejne lata, nie będzie potrzeby budowy
nowej.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 21.07.2015r. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/62/15 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
9

ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5 b).
Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015r. i poinformowała, że:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 40.169,00 zł oraz dokonuje się zmian
w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 40.169,00 zł oraz dokonuje się
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2015 rok wynosi:
- po stronie dochodów
w tym dochody bieżące
dochody majątkowe
- po stronie przychodów
- po stronie wydatków
w tym wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- po stronie rozchodów

34.249.155,00
25.274.080,76
8.975.074,24
2.232.397,00
35.281.552,00
23.600.664,82
11.680.887,18
1.200.000,00

Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 21.07.2015r. Komisja również pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
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Radny - Czesław Kowal pytał, co się stanie w przypadku kiedy ciepłomierze
zostaną wymienione a nadal sytuacja będzie się powtarzać.
Z-ca Burmistrza - Roman Wiśniewski - poinformował, że każde urządzenie ma
określony okres żywotności, mimo, że fizycznie wygląda dobrze to powinno być
wymieniane w terminie. Dodał, że urządzenia są legalizowane, jednak są uwagi co
do jakości usługi. Zaznaczył, że przepisy stanowią, iż urządzenia powinny być
wymieniane w określonym czasie dlatego, aby zakończyć spór będzie wymiana
ciepłomierzy.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski w celu uzupełnienia wypowiedzi
wyjaśnił, że jeżeli przyjąć, iż mieszkaniec w zabudowie zbiorowej płaci
przykładową kwotę miesięczną, to połowa z niej to są koszty ogrzewania, gdzie
jedna pomyłka wiele zmienia, dlatego aby nie było żadnych wątpliwości trzeba
wymienić. Dodał odnośnie wypowiedzi Z-cy Burmistrza Romana Wiśniewskiego, że
urządzenia te mają już po 20 lat.
Do przedstawionego projektu uchwały więcej zapytań nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie, zmian w budżecie gminy na 2015r.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/63/15 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015r.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5 c).
Grażyna Szot - insp. ds. gospodarki przestrzennej przedstawiła projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych
w obrębach geodezyjnych : Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
1 gminy Annopol, dodała, że zmiana ta dotyczyła likwidacji terenu pod lokalizację
farmy wiatrowej w Nowym Rachowie.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Andrzeja Bownika o opinię do
powyższego projektu uchwały.
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Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22.07.2015r. pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych
w obrębach geodezyjnych : Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Annopol.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/64/15 w sprawie stwierdzenia,
że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych :
Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Annopol.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5 d).
Grażyna Szot - insp. ds. gospodarki przestrzennej przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych:
Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka poinformowała, że Przedstawiciel EkoPlanu dokona przedstawienia ważniejszych postanowień uchwały.
Gustaw Obel - Przedstawiciel Eko- Plan - wyjaśnił, że uchwała zawiera szereg
ustaleń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dodał, że poza zapisami ogólnymi uchwały zawarte są również zapisy podziału
nieruchomości, zasady wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej, zasady
ochrony środowiska, zasady ochrony wartości kulturowych oraz szczegółowe zasady
zagospodarowania terenu, który dotychczas był przeznaczony w przeważającej
części pod tereny rolne, w niedużej części pod lokalizację jednej elektrowni
wiatrowej i pod drogę wewnętrzą. W obecnej chwili te tereny w całości są
przeznaczone pod tereny rolne na których nie będzie już można zlokalizować tej
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jednej elektrowni wiatrowej, czyli w obrębach geodezyjnych Rachów Nowy,
Dąbrowa, Sucha Wólka z 6 dotychczasowych elektrowni wiatrowych powstanie
tylko 5, jednej nie będzie można zlokalizować. Ustalona jest stawka procentowa
jednorazowej wpłaty na rzecz gminy, od wzrostu wartości nieruchomości o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokości 1 % wzrostu wartości dla terenów rolniczych. Dodał, że załącznikiem do
uchwały jest mapa na której przedstawione są granice terenu rolnego;
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany, nadmienił, że nie
wpłynęła żadna uwaga oraz trzeci załącznik to rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania. Nadmienił, że nie przewiduje się w tym
momencie żadnych inwestycji, które wymagałyby jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej, ponieważ to będą tereny rolne.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Andrzeja Bownika o opinię do
powyższego projektu uchwały.
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22.07.2015r. pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach
geodezyjnych: Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/65/15 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych
z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Rachów Nowy,
Dąbrowa i Sucha Wólka.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
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Radny - Czesław Kowal - w imieniu własnym i mieszkańców podziękował za
pomyślną decyzję dotyczącą wycofania terenu pod lokalizację elektrowni wiatrowej
dla Rachowa Nowego.
Ad. pkt 5 e).
Halina Stan - insp. ds. gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Annopolu- obręb
Rachów Nowa Wieś, poinformowała, że są to działki oznaczone nr 142/1, 143/1
położone w Annopolu - obręb Rachów Nowa Wieś z przeznaczeniem pod drogę.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Andrzeja Bownika o opinię do
powyższego projektu uchwały.
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy poinformował, że była kiedyś droga przez las która prowadziła do
P. Łysunika, droga została zaorana przez właściciela. Burmistrz porozumiał się
z właścicielami i ta droga została zrobiona. Część mieszkańców, którzy tam
mieszkają mają w tej chwili dojazd do swoich posesji. Wyjaśnił, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 22.07.2015r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Annopoluobręb Rachów Nowa Wieś
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/66/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowych położonych w Annopolu- obręb Rachów Nowa
Wieś.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5 f).
Danuta Brzozowska -pełnomocnik, ds. ochrony informacji niejawnych przedstawiła
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i poinformowała, że nadanie nazwy
ulicy wynikało z powstania nowego osiedla domków jednorodzinnych przy drodze
wewnętrznej usytuowanej za Osiedlem Słonecznym biegnącej po prawej stronie od
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ul. Święciechowskiej w kierunku ul. Skały, jadąc od rynku w stronę osiedla bloków
przy ul. Leśnej w Annopolu. Teren po obydwu stronach drogi został podzielony
przez prywatnych właścicieli na 22 działki budowlane, które są sukcesywnie
sprzedawane pod budowę domków jednorodzinnych. Na dzień dzisiejszy jeden
budynek jest już zamieszkały natomiast trzy budynki są w budowie. Nazwa ulicy
„Kasztanowa” została zaproponowana z uwagi na to, że usytuowana jest w pobliżu
ul. Leśnej kojarzonej z roślinami i drzewostanem, a na wprost nowopowstałej ulicy
rośnie bardzo duże i wieloletnie drzewo kasztanowe. Nadanie nazwy ulicy jest
elementem realizacji praw i obowiązków publicznych przez radę miejską, na
zasadzie wyłączności. Warunkiem realizacji kompetencji nadawania nazw ulicom
jest określenie statusu drogi. Droga ta została wydzielona z gruntów prywatnych
właścicieli i obecnie jest własnością Gminy, z tego też względu nie jest wymagana
zgoda właścicieli działek usytuowanych wokół tej drogi. Ulica posiada status drogi
wewnętrznej, ogólnodostępnej.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Andrzeja Bownika o opinię do
powyższego projektu uchwały.
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr IX/67/15 w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poprosił Lilę Kaczor - Skarbnika
gminy o zapoznanie z Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie
gminy wydanymi w okresie między sesjami.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy poinformowała, że w okresie między sesjami
Burmistrz wydał dwa Zarządzenia i przedstawił Radzie Miejskiej.
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Zarządzenie Nr 49 / 2015 z dnia 30.06.2015r. - dokonano zwiększenia dochodów
i wydatków budżetu gminy o kwotę 41.800,00 zł , dotyczy to dotacji celowej
z budżetu państwa na wsparcie gmin w zakresie dożywiania.
Zarządzenie Nr 53 / 2015 z dnia 07.07.2015r. - dokonano zwiększenia dochodów
i wydatków, o kwotę 44.265,00 zł na tę kwotę składa się 319,00 zł, zwiększono
dotację na dodatki energetyczne, kwotę 43.946,00 zł na program asystent rodziny
i koordynator pieczy zastępczej.
Następnie Skarbnik przekazała Państwu Sołtysom dokumenty dotyczące podziału
Funduszu Sołeckiego na 2016 rok i poinformowała, że do 30 września należy
przeprowadzić zebrania sołeckie w sprawie podziału Funduszy Sołeckich.
W przekazanej sołtysom teczce znajdują się 4 dokumenty tj. wniosek do Burmistrza,
uchwała z zebrania wiejskiego, protokół z zebrania oraz lista obecności. Podkreśliła,
że bezwzględnie te 4 dokumenty muszą być złożone do Burmistrza. Następnie
Skarbnik wyjaśniła, że we wniosku należy pisać ogólnie, jeżeli chodzi np. o remont
dróg. Dodała, że w związku ze zmianą ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącym
liczby mieszkańców ujętych wg rejestru wyborców, (są to osoby zameldowane na
pobyt stały jak i pobyt czasowy). W związku z powyższym zwiększą się fundusze
sołeckie z kwoty 305 tys. na 312 tys. zł.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski poinformował, że do Rady Miejskiej
wpłynęło od Wojewody Lubelskiego rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały
Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na
terenie Miasta i Gminy Annopol. Prosił Radcę Prawnego o przybliżenie
i skomentowanie, jako, że jest to dokument obszerny.
Sławomir Lis - Radca Prawny Gminy wyjaśnił, że Gmina na etapie uchwały
dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli nie może przewidzieć wysokości
określonych środków, ponieważ to powinno wynikać z budżetu gminy, dodał, że nie
zgadza się z tym zapisem, bo biorąc pod uwagę budżet nie ma takiego
uszczegółowienia środków na ten cel. To uszczegółowienie następuje na etapie
planu finansowego placówek oświatowych. Radca Prawny wyjaśnił, że powyższe
rozstrzygnięcie dotyczy tylko jednego zapisu w uchwale, natomiast pozostałe zapisy
uchwały w 99,9 % są jak najbardziej wiążące i stały się prawomocne.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski - podziękował za wyjaśnienie i pytał,
czy są jakieś pytania bądź wątpliwości w tej sprawie.
Ze względu na brak zapytań i uwag, kontynuując Przewodniczący Rady odczytał
korespondencje która wpłynęła do Biura Rady:
- Pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa” z dnia
22.06.2015r., z wnioskiem o określenie sposobu głosowania. Radni otrzymali kopię
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pisma, razem z projektem Statutu Gminy, który jest w tej chwili w opracowaniu.
Dodał, że nie ma potrzeby czytania tego pisma, dwie komisje już je rozpatrywały a
sugestie i zapisy zawarte w tym piśmie będą wzięte pod uwagę.
- Pismo z dnia 30.06.2015r. skierowane do Burmistrza, z wiadomością do Rady,
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Swieciechowska 2A, dotyczące wykonania remontu
schodów i utwardzenia kostką brukową terenu pod kontenerami na nieczystości
stałe.
- Odpowiedź Burmistrza z dnia 07.07.2015r. na wniosek Radnego Wiesława
Dąbrowskiego, złożony dnia 23.06.2015r.( na VIII sesji) dotyczący uregulowania
prawnego drogi w Natalinie;
- Pismo z 08.07.2015r. Rady Osiedla Annopol I podpisane przez Pana Jerzego
Lipniackiego, skierowane do Rady Miejskiej w sprawie wsparcia petycji
o zwiększenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych popierające wniosek
mieszkańców oraz pismo Najemców lokali komunalnych Gminy Annopol wraz
z około 45 podpisami mieszkańców o zwiększenie bonifikaty na wykup mieszkań
do wysokości minimum 95%. Przewodniczący dodał tylko, że powyższe pismo było
rozpatrywane przez dwie komisje tj. Komisję Rewizyjną i Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy, stanowiska zostały wypracowane, tematem tym
zajmie się jeszcze jedna Komisja i zostanie podjęta w tej kwestii decyzja ( chyba, że
Radni zadecydują inaczej).
- Pismo z dnia 10.07.2015r. Rady Osiedla Annopol I w załączeniu z uchwałą
w sprawie zmiany Statutu Rady Osiedla Annopol I. Przewodniczący dodał, że na
propozycje komisji na których uczestniczył, Pan Jerzy Lipniacki zmienił swoje
stanowisko w tym względzie i zostanie zmieniony statut Rady Osiedla Annopol I nie
tylko w jednym zapisie, lecz w całości. Poinformował również, że jest pomysł, aby
przyjrzeć się wszystkim statutom sołeckim i w przyszłości uregulować.
- Pismo z dnia 14.07.2015r. Burmistrza Annopola skierowane do Rady Osiedla
Annopol I dotyczące odpowiedzi na wnioski w sprawie gospodarki cieplnej oraz
pismo z dnia 20.07.2015r. Rady Osiedla Annopol I skierowane do Burmistrza
Annopola dotyczące odpowiedzi Burmistrza na powyższe wnioski.
- Pismo z dnia 22.07.2015r. Przewodniczącego Osiedla Annopol II, skierowane do
Burmistrza z wiadomością do Rady Miejskiej dotyczące realizacji wniosku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skały 50 w sprawie postawienia znaków
drogowych ograniczających wjazd pojazdów powyżej 3,5t oraz ograniczającego
szybkość pojazdów do 20 km/h na drodze gminnej przylegającej do działki
Wspólnoty.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski - pytał czy są jakieś zapytania bądź
uwagi do przedstawionych wniosków i interpelacji.
Mirosław Gazda - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”
oznajmił, że cieszy się, że Przewodniczący zmienił decyzję w sprawie odczytywania
„pism sesjalnych”, ponieważ otrzymał informację, że Radni nie są tym
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zainteresowani ( w co nie wierzy), a w protokole żadnego takiego wniosku nie było.
Dodał, że nie wie czy wszyscy wiedzą jaki był temat tego pisma. Odczytał z
protokołu z VIII sesji, że wpłynęło pismo do Rady od Stowarzyszenia Mieszkańców
Gminy Annopol „Szansa” w sprawie wzięcia pod uwagę kwestii dotyczącej
wprowadzenia do statutu imiennego głosowania na sesjach i komisjach Rady
Miejskiej. Powiadomił również, że nie było to pismo w sprawie wzięcia pod uwagę,
lecz konkretny wniosek dotyczący podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, dodał, że
jak każdy wniosek, który ma inicjatywę uchwałodawczą powinien być
przegłosowany. Termin ustawowy to 30 dni, który mija w dniu dzisiejszym. Prezes
Stowarzyszenia oświadczył, że nie wszyscy pewnie wiedzą czego dotyczył wniosek,
ponieważ na ubiegłej sesji nie został odczytany, dodał również, że Przewodniczący
Rady twierdził, że było dużo pism, natomiast było ich 4, natomiast obecnie jest
około 10 i wszystkie były odczytywane, dlatego w związku z tym odczytał treść
pisma. Po odczytaniu oznajmił, że wniosek wpłynął dzień przed ostatnią sesją,
natomiast do dnia dzisiejszego nie został rozstrzygnięty, dodał, że uważa, że takie
wnioski są rozstrzygane poprzez głosowanie, natomiast minęło 30 dni a odpowiedzi
w dalszym ciągu nie ma. Prezes Stowarzyszenia oznajmił, że cieszy się, że jest
zmieniany statut i będzie możliwość wnioskowania przez Radnego, gdyż jest VII
kadencja i uważa, że nie było takiego momentu, aby Radny wystąpił z wnioskiem
głosowania jawnego, dodał, że nie muszą być wszystkie głosowania przeprowadzane
w ten sposób, ponieważ niektóre stwarzałyby problem, natomiast można zrobić listę
głosowań, które powtarzają się co roku i automatycznie byłyby głosowaniami
jawnymi imiennymi, pozostałe na zaś wniosek. Następnie wspomniał, że warto, aby
nowy statut pojawił się na stronie internetowej Gminy, aby mieszkańcy mieli
możliwość zapoznania się ze zmianami. Na koniec podziękował i poinformował, że
czeka na rozstrzygnięcie wniosku.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski - powiadomił, że wniosek
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa” wpłynął 22.06.2015r., tj.
w przeddzień sesji, w godzinach popołudniowych, dlatego nie miał możliwości
zapoznania się z pismem. Wyjaśnił również, że na wniosek została udzielona
pisemna odpowiedź zainteresowanemu, dodał, że cieszy się, że Prezes
Stowarzyszenia ma zaufanie do Rady i występuje z konkretnymi propozycjami,
jednak takie wystąpienie jest traktowane przez Radnych przedmiotowo, ponieważ
Radni już to pismo dostali, łącznie z projektem statutu, więc mieli możliwość
zapoznania się z pismem szczegółowo. Następnie poinformował, że to
Przewodniczący ustala porządek obrad i to wynika ze Statutu Gminy, natomiast nie
było wniosku, aby rozszerzyć porządek o głosowanie w tej kwestii. Wyjaśnił, że nie
głosuje się uchwał ważnych, Statutu Gminy „ z ulicy wchodząc na sesję”, dodał, że
takie sprawy są przedmiotem dyskusji i rozważań na posiedzeniach Komisji, a także
sprawdzane pod względem merytorycznym i w zgodzie z przepisami prawa.
Następnie powiadomił, że na dwóch komisjach Radni dyskutowali na ten temat
i wypracowali swój punkt widzenia. W kwestii proponowanego Statutu Gminy nie
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wpłynęła żadna uwaga dotycząca treści, dodał również, że istnieje zapis
przewidujący możliwość głosowania imiennego. Powiadomił, że dzisiejsze
głosowania bardzo łatwo policzyć, ponieważ wszyscy głosowali jednomyślnie,
dlatego wiadomo, który Radny jak głosował i nie ma potrzeby głosowania
imiennego. Wyjaśnił, że nie chodzi o złośliwości, nie ma tu podtekstów, jednak
cieszy się, że Rada tak głosuje, ponieważ świadczy to o dobrej pracy Rady,
ponieważ to ona ustala swoje stanowisko na posiedzeniach Komisji.
Mirosław Gazda - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”
- odniósł się do złożonego wniosku i stwierdził, że nie ma on nic wspólnego ze
Statutem, ponieważ można równolegle prowadzić dwie rzeczy, jako wniosek Radni
mogą go przyjąć albo odrzucić, natomiast to kiedy będzie uchwalony Statut Gminy
nie ma z tym nic wspólnego.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Radcę Prawnego Gminy
o udzielenie w tej kwestii odpowiedzi, z racji tego że zdania na ten temat są
rozbieżne.
Sławomir Lis - Radca Prawny Gminy - wyjaśnił, że wystąpienie Prezesa
Stowarzyszenia jest oparte o błędne przesłanki, ponieważ w obecnym stanie
prawnym nie jest możliwe, aby „ z ulicy głosować uchwałę”, gdyż inicjatywa
uchwałodawcza jest uregulowana w przepisach Statutu. Określonym organom
przysługuje inicjatywa uchwałodawcza i nijak ma się to do tego, że ta inicjatywa
przysługuje stowarzyszeniom ( jakiekolwiek by ono nie było). Taki wniosek o
podjęcie uchwały nie powinien i nie musi być głosowany na sesji, jednak może być
wzięty pod uwagę i w tym zakresie należałoby go rozpatrzeć na podstawie KPA w
zakresie rozpatrywania wniosków wpływających do organów. Następnie dodał, że
taką odpowiedź Prezes Stowarzyszenia otrzymał. Nieporozumieniem jest kwestia
dotycząca wprowadzania głosowania imiennego w niektórych przypadkach,
ponieważ w obecnym Statucie jest to możliwe na podstawie § 64, dlatego w sytuacji
kiedy w zamierzeniu stowarzyszenia jest wprowadzenie w ważnych sprawach
głosowania imiennego, jest to możliwe już teraz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
Radny taki wniosek wprowadził. Zwrócił uwagę również na to, że to Radni są
osobami najbardziej zainteresowanymi, aby tak głosowanie zostało przeprowadzone,
dodał również, że na wniosek Radnego ten zapis w Statucie może być bardziej
precyzyjnie skonstruowany.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski - podziękował za interpretację, która
wyczerpuje wątpliwości w tym względzie.
Dorota Kowalik - przekazała Radnym zestawienie kosztów ogrzewania przychodni
NZOZ „ Zdrowie” z kotłowni Tropico na przestrzeni kilku lat, dodała, że te
rozbieżności są bardzo duże.
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Ad. pkt 7.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski podziękował wszystkim za udział
w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. I I 45 zamknął
obrady IX sesji Rady Miejskiej Annopol.

Protokołowała :
Jolanta Ćwik
(Specj. ds obsługi Rady)

Zbigniew Pniewski
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