Protokół Nr 5/11
z V sesji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
w dniu 2 lutego 2011r.
V sesja Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie rozpoczęła się o godz.10.00 w
sali Domu Kultury Miasteczko Krajeńskie. Przewodnicząca Rady
otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich zebranych na V

M. Włodarczyk

sesji tej kadencji.

W sesji wzięło udział 14 radnych (radny Ochyra nieobecny - usprawiedliwiony).
Przewodnicząca stwierdziła, że wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
osób stanowi to quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - listy
obecności radnych oraz gości w załączeniu.
Porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum,
- informacja nt. porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29
grudnia 2010 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących
zasady używania (odpalania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2011
rok:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy
lub osobę przez niego upoważnioną;
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych;
- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie uwag, zastrzeżeń i wniosków;
- przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;
- dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie;
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasteczko
Krajeńskie na lata 2011-2024
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych i sołtysów.
14. Sprawy różne, wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu następnej sesji.
16. Zakończenie.

W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Dąbrowski, który
powiedział, że proponuje zmienić kolejność podejmowanych uchwał tak, aby podjęcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miało miejsce przed uchwaleniem
budżetu na 2011 rok oraz zaproponował wprowadzenie jako pkt 13 nowego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum
Ekologii Doliny Środkowej Noteci w Miasteczku Krajeńskim” w obiekcie po byłym
młynie parowym. Ten projekt pojawił się już po komisjach bardzo szybko
i niespodziewanie, ale nam też narzuca się pewne terminy i musimy się do nich
dostosować.
Radny Baszczuk stwierdził jednak, że proponuje wstrzymać ten projekt, po to aby
radni mogli się z nim zapoznać na komisjach.
Wójt jednak stwierdził, że byłoby to raczej trudne, ponieważ termin podpisania
porozumienia na ten projekt upływa 21 lutego i trzeba by w trybie pilnym zwoływać
kolejną sesję, a Wysoka Rada zdecyduje, czy go przyjąć czy nie, dlatego proponuje
przyjąć ten punkt.
Głosowanie za przyjęciem tych dwóch poprawek w porządku obrad:
14 głosów „za” na 14 obecnych radnych.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum,
- informacja nt. porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29
grudnia 2010 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących
zasady używania (odpalania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasteczko
Krajeńskie na lata 2011-2024
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2011
rok:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy
lub osobę przez niego upoważnioną;
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych;
- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie uwag, zastrzeżeń i wniosków;
- przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;
- dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie;
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum
Ekologii Doliny Środkowej Noteci w Miasteczku Krajeńskim” w obiekcie po byłym młynie
parowym.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych i sołtysów.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Ustalenie terminu następnej sesji.
17. Zakończenie.

Ad.2.
Przewodnicząca Rady w sprawie przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2010 roku poprosiła o wypowiedź
sekretarza sesji radną Świadek.
Radna Świadek powiedziała, że z protokołem się zapoznała i prosi o jego przyjęcie
bez czytania.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Ad.3.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Włodarczyk powiedziała, że 11 stycznia
uczestniczyła z radnymi w szkoleniu na temat oświadczeń majątkowych. 15 stycznia
brała udział w koncercie kolęd w Miasteczku Krajeńskim oraz posiedzeniach dwóch
Komisji Rady Gminy.
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Ad.5.
Wójt Gminy Tadeusz Dąbrowski przedstawił zarządzenia jakie były wydane
w minionym okresie. Z ważniejszych rzeczy jakie się wydarzyły to udział
w zebraniach wiejskich oraz pożar budynku mieszkalnego w Miasteczku przy ul.
Konopnickiej. Rodzina straciła dach nad głową, otrzymała wsparcie od nas i od
mieszkańców , szczególnie od sąsiadów. Mile będzie widziana także pomoc przy
budowie nowego domu, gdyż ten już się nie nadaje do zamieszkania. Do urzędu
wpłynęło podziękowanie dla radnych poprzedniej kadencji za wsparcie udzielone
powodzianom. W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II będzie
zorganizowane spotkanie w Wieliczce i warto aby jakiś przedstawiciel z naszej
Gminy tam się pojawił. Zima w styczniu była nieco łagodniejsza niż w poprzednim
miesiącu i nie trzeba było tyle odśnieżać. Ruszyły też prace ziemne przy budowie
kanalizacji
i wiemy ,że budowa drogi powiatowej dalszego odcinka przez
Miasteczko też niebawem ruszy, podobnie jak budowa drogi Grabówno - Miasteczko.
W sprawie projektu uchwały o „Centrum Ekologicznym w Miasteczku Krajeńskim”
Wójt powiedział, że wniosek na to działanie został złożony dosyć dawno, wtedy realia
były inne i można było liczyć na realizację. Warto jednak to przedyskutować, poprzeć
lub odrzucić, a od tego jest Rada żeby o tym zdecydowała.
Ad.6.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
przepisów porządkowych regulujących zasady używania (odpalania) materiałów
pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Miasteczko
Krajeńskie.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/19/2011 uchylającą
uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania
(odpalania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie
Gminy Miasteczko Krajeńskie. Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Ad.7.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
Miasteczko Krajeńskie.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/20/2011 w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie. Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do
protokołu.
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Ad.8.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/21/2011 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Ad.9.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie rocznych stawek
podatku od nieruchomości.
Wójt T. Dąbrowski pokrótce przedstawił sens tego projektu i powiedział, że musimy
zmienić treść zapisu w naszej uchwale ze względu na zmianę brzmienia nowej
ustawy, które dotyczy powierzchni
lokalu przeznaczonego do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie ochrony zdrowia.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/22/2011 w sprawie
rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do
protokołu.
Ad.10.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/23/2011 w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ad.11.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011-2024
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Następnie Skarbnik Gminy Eugenia Jendrzejek odczytała opinię RIO w tej
sprawie, część opisową do projektu i dodała swój krótki komentarz.
Głosowanie: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/24/2011 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011-2024.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Ad.12.
Przystąpiono do uchwalenia budżetu na 2011 rok zgodnie z procedurą:
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2011 rok wraz z uzasadnieniem.
Radny Krawiec zapytał o kwotę środków jaka jest przeznaczona na drogi publiczne.
Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 96.632 zł przewidziana
sołeckich.

w funduszach

Skarbnik odczytała opinię RIO w sprawie deficytu budżetowego. Opinia ta jest
pozytywna bez zastrzeżeń.
Następnie odczytała opinię RIO w sprawie projektu budżetu Gminy na 2011 rok.
Opinia ta jest pozytywna bez zastrzeżeń.
Aldona Miterka Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw
Gospodarczych przedstawiła opinię tej Komisji w sprawie projektu budżetu. Opinia
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Wójt Gminy T. Dąbrowski przedstawiając swoje stanowisko dotyczące uwag,
zastrzeżeń i wniosków powiedział między innymi, że jego zdaniem budżet ten jest
możliwy do zrealizowania, ale pod warunkiem, że dochody zostaną zrealizowane w
zakładanej wysokości. Głównie są to podatki i opłaty, ale też dochody ze sprzedaży
majątku muszą być wykonane w planowanej wysokości. Więc umorzenia i ulgi
podatkowe muszą być bardzo dobrze uzasadnione. A wpływają wnioski, które są nie
możliwe do zrealizowania. Od roku 2016 możemy planować spłacenie innych
nowych inwestycji, prócz tych omawianych. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku Gminy,
to każda rzecz musi być dobrze sprzedana, żeby uzyskać jak najwięcej środków.
Przewodnicząca Rady odczytała autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok.
Po czym zarządziła dyskusję nad proponowanymi poprawkami.
Radny Baszczuk zapytał z czego wyniknęła zmiana wysokości zobowiązań jakie
może wójt samodzielnie zaciągać.
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Skarbnik odpowiedziała, że oznacza to, że Wójt na podstawie zarządzenia może
zaciągać kredyt i pożyczkę na sfinansowanie deficytu budżetowego w ciągu roku
budżetowego , chodzi tu o kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 tys. zł i dlatego
zostało to tak ustalone.
Głosowanie autopoprawek:
I – autopoprawka – Projekt planu dochodów zwiększa się o kwotę 2.003.454 zł do
kwoty 14.813.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
II – autopoprawka - Projekt planu wydatków zwiększa się o kwotę 1.964.893 zł do
kwoty 17.474.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
III – autopoprawka - Zmniejsza się kwota deficytu budżetu o kwotę 38.561 zł do
kwoty 2.661.439 zł.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
IV – autopoprawka - Zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 34.303 zł do
kwoty 2.108.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
V – autopoprawka - Zwiększa się kwotę spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 72.864 zł
do kwoty 1.419.288 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
VI – autopoprawka - Zwiększa się projekt planu wydatków inwestycyjnych o kwotę
1.906.543 zł do kwoty 9.330.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
VII – autopoprawka - Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
o kwotę 7.850 zł do kwoty 1.023.077 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
VIII – autopoprawka - Zmienia się przedstawienie kwot dotacji budżetu – załącznik Nr
6.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
IX – autopoprawka - Zmienia się załącznik planu wydatków związanych z ochroną
środowiska – załącznik Nr 7.
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Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
X – autopoprawka - W projekcie uchwały budżetowej w podstawie prawnej wykreśla
się „ pkt 9 literę i” art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ponadto w związku z
podaniem w podstawie prawnej pkt 10 art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w treści
projektu uchwały budżetowej dodaje się po § 11 § 12 o brzmieniu:
„§ 12. Ustala się kwotę 500.000 zł do której Wójt może zaciągać samodzielnie
zobowiązania.” przesuwa się § 12 i § 13.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały budżetowej.
Głosowanie: 14 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę Nr V/25/2011 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do
protokołu.

Ad.13.
Wójt Gminy T. Dąbrowski nawiązując do projektu uchwały w sprawie wyrażenia
woli realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci
w Miasteczku Krajeńskim” w obiekcie po byłym młynie parowym wymienił kilka
projektów realizowanych w naszej Gminie przy pomocy środków zewnętrznych jak
np. „Świetlica pod chmurką” w Wolsku, „ Spotkania pod bukiem” w Grabównie, czy
„Szlak rowerowy” w Grabionnej. Powiedział także, że projekt „Centrum Ekologiczne
Doliny Środkowej Noteci w Miasteczku Krajeńskim” Gmina złożyła już jakiś czas
temu i teraz został pozytywnie rozpatrzony. Planowane są roboty budowlane,
sanitarne i elektryczne. W efekcie końcowym za koszt ogólny 1.433.545 zł ma to być
budynek pusty, bez wyposażenia. Miałby służyć mieszkańcom i być na utrzymaniu
Gminy.
Dzisiaj sytuacja jest nieco inna , priorytety też się zmieniają i dziś pomysł nie wydaje
się tak oczywisty. Ponadto jak nam wiadomo były właściciel obiektu stara się
sądownie o jego zwrot, więc to też z tym może być różnie. Przy założeniu, że to
zostałoby zrealizowane, to tak duży obiekt byłby tylko ciężarem dla Gminy, bo nie
wiemy, czy będzie nas stać na jego utrzymanie. Najlepszym pomysłem wydaje się
być sprzedanie obiektu i pozbycie się problemu.
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Radny Krawiec zapytał, czy ten projekt znalazł się w projekcie budżetu.
Skarbnik odpowiedziała, że oczywiście nie. Na etapie składania wniosku były
możliwości finansowe i była wyższa kwota dofinansowania kanalizacji, jednak
z czasem ta kwota uległa zmniejszeniu (do ok.500 tys.) i zadłużenie Gminy w latach
realizacji tego zadania dobiegało by granicy ustawowej, więc musimy najpierw
spłacić już zaciągnięte kredyty.
Radny Baszczuk poprosił o szerszą informację na temat czemu ten obiekt miałby
służyć.
M. Boć - Ochyra dyrektor Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim powiedziała,
że z jej informacji wynika, że między innymi miała się tam znaleźć sala informatyczno
– laboratoryjna dla uczniów, co jest już na tę chwilę niezbędne oraz sala
konferencyjna.
Radny Baszczuk zapytał czy były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.
Radny Klesa odpowiedział, że ta sprawa była omawiana na zebraniu wiejskim
w Miasteczku i inicjatywa wyszła od mieszkańców.
Radny Baszczuk zapytał czy potem nie okaże się, że musimy zwrócić ten obiekt
właścicielowi
Wójt odpowiedział, że trudno przewidzieć jaki będzie wyrok sądu. Kiedyś to był młyn
z wyposażeniem, dzisiaj są to tylko mury, ale w razie czego zwrócić trzeba będzie
pełną wartość i na pewno nie zwrócono by nam środków tam zainwestowanych.
Wójt Gminy ostatecznie stwierdził, że inne Gminy wyzbywają się obiektów, zamykają
szkoły i przedszkola, by nie ponosić kosztów. Wzięcie na swoje utrzymanie takiego
obiektu byłoby ryzykowne, bo to nie zarobi na siebie. Szkoła mieści się już w trzech
budynkach, lepiej jest dobudować pracownię przy szkole , bo są tam warunki. Nasza
negatywna decyzja może być odebrana w ten sposób, że nie umiemy zrealizować
pomysłu poprzedniej ekipy, ale takie są dzisiaj realia. Podobnie było z gabinetami
lekarskimi – stomatolog na razie funkcjonuje, ale okulista się przeniósł. Najlepszym
więc rozwiązaniem wydaje się być sprzedaż tego obiektu, żeby dalej nie niszczał.
Przy młynie nie ma parkingu, budynek ma wspólną ścianę z sąsiadem więc nie
bardzo można go rozebrać i nie łatwo będzie to sprzedać.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy możemy podpisać te umowę a potem odstąpić
od realizacji projektu.
Wójt odpowiedział, że póki nie mamy środków przelanych na rachunek, to możemy
się z tego wycofać, ale do projektu budżetu na 2012 rok musi być ujęte.
Radny Klesa stwierdził, że kilka razy budynek był wystawiony na sprzedaż i nie było
chętnych
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Skarbnik powiedziała, że teraz będzie zrobiona kanalizacja, ponadto mamy
zrobioną pełną dokumentację tego budynku, więc wartość jest wyższa i może kupiec
się na to znajdzie.
Wójt dopowiedział, że podjęcie tej uchwały niczego nie przesądza, możemy potem
odstąpić od realizacji projektu, gdy się np. okaże, że nas na to nie stać, ale podjąć
uchwałę można, a w między czasie może uda nam się to sprzedać tym bardziej, że
potem RIO może nam to zakwestionować i nic z tego nie wyjdzie.
Głosowanie za podjęciem uchwały i w między czasie wystawieniem budynku na
sprzedaż :
3 głosy „za” , na 14 obecnych radnych
Głosowanie za odrzuceniem uchwały:
11 głosów „za” na 14 obecnych radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nie została podjęta i projekt
został odrzucony.
Ad. 14.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji.
Ad.15.
Sprawy różne, wolne wnioski.
E Stachowska – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
podziękowała sołtysom za zorganizowanie
kuligów oraz programu „Wieczór
z kolędą” , ze szczególnym wyróżnieniem wsi Arentowo.
Przewodnicząca Rady przekazała otrzymane podziękowania dla radnych
poprzedniej kadencji za udzieloną pomoc powodzianom. Zaproponowała obecnym
radnym, aby przeanalizowali możliwość przekazania określonej kwoty z diet dla
poszkodowanych w pożarze państwa Haase .
Radna Krupa spytała dlaczego na ferie zimowe świetlice wiejskie są nieczynne.
M. Boć - Ochyra powiedziała, że w szkole w tym czasie dużo rzeczy się dzieje dla
dzieci i przedstawiła poszczególne atrakcje. Ponadto w Domu Kultury w Miasteczku
oraz w bibliotece też jest specjalna oferta dla dzieci i można z tego korzystać.
Wójt poinformował, że w budżecie nie przewidziano środków na utrzymanie
świetlicowych. W tym roku z Urzędu Pracy nie ma jeszcze możliwości zatrudnienia
kogokolwiek, bo nie ma pieniędzy i jest problem z opieką nad świetlicami,
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