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Szanowni Mieszkańcy,

K

iedy wydawało nam się, że przygotowany na maj biuletyn jest
kompletny i przekazaliśmy materiały do druku,
kwietnia
odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Radni klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej pokazali na niej żenujący spektakl, podejmując
decyzje na niekorzyść mieszkańców, a także uniemożliwiające
sprawne działanie urzędu. Zbulwersowani tym faktem postanowiliśmy przygotować dla Państwa dodatek do Biuletynu, aby jak najszybciej mogli Państwo otrzymać pełną relację z sesji. W tekście
obok znajdą Państwo szczegółowy wykaz uchwał i poprawek zgłoszonych przez ten klub, do których także ja muszę się odnieść.
Na sesję Rady Miejskiej wprowadziłem projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetowej, celem wprowadzenia wolnych środków. Od lat
budżet po stronie wydatków był podczas planowania umniejszany i
uzupełniano braki w budżecie po wprowadzeniu właśnie wolnych
środków. Tak też było i tym razem. Obecnie trzeba było zwiększyć
wydatki na wynagrodzenie pracowników. Były burmistrz w roku
wyborczym
przyznał podwyżki pracownikom w lipcu, listopadzie, a nawet po przegraniu wyborów w grudniu
roku. Tym
samym wydatki na wynagrodzenia w
roku musiały wzrosnąć i
temu miało służyć zwiększenie środków. Tymczasem na Komisji
Oświatowo-Społecznej radny Wiesław Kaniecki złożył poprawkę,
aby zmniejszyć środki na wynagrodzenia o
zł. Oznacza to
tyle, że klub Rozwój Ziemi Goślińskiej podjął decyzję o zwolnieniu
kilku pracowników urzędu (tylko ten klub głosował za poprawką),
którego skład i tak już ostatnio został ograniczony do niezbędnego

doświetlać latarniami miejskie ulice. Tymczasem, wskutek powyższej poprawki i obniżenia budżetu na oświetlenie uliczne urząd
będzie zmuszony wyłączać czasowo oświetlenie niektórych obwodów.
Jak wiemy, w tym roku urząd zamierzał zrealizować projekt budowy
lamp ulicznych, aby poprawić tam bezpieczeństwo i komfort życia
mieszkańców. Jednak ich postawienie to dopiero część wydatków,
aby świeciły, potrzebna jest energia. Tymczasem lampy najprawdopodobniej nie będą mogły być włączone. Takie są skutki decyzji radnych klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej.
Cięć było więcej (wszystkie opisane w tekście obok). Na co
potrzebne były pieniądze członkom klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej?
Na widowisko. Kolejną poprawką radni wprowadzili do budżetu na
ten cel tys. zł., a także tys. zł na siatkówkę, mimo iż gmina przekazała w tym roku z budżetu
tys. zł na zadanie zw. ze wspieraniem I ligi siatkówki.
Wobec mojego sprzeciwu odnośnie wniesionych poprawek,
kwietnia w moim gabinecie odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Konradem Strykowskim oraz Przewodniczącym
Komisji Gospodarczej Szymonem Pędzińskim. Zawarto kompromis,
że nie dojdzie do tak dalece posuniętych zmian w budżecie. Projekt
zmiany uchwały budżetowej zaproponowany przeze mnie został
właściwie zdemolowany.

kwietnia (w dniu sesji) o godz. . przewodniczący rady poinformował mnie, że kompromis zostaje zerwany, ponieważ kierownik referatu Organizacyjnego Halina Turaj (która
została zatrudniona i awansowała w czasie kadenNa VIII Sesji Rady Miejskiej Klub Radnych Rozwój Ziemi
cji byłego burmistrza, a ponadto są sąsiadami i
dobrze się znają), odbyła po wspomnianej wyżej
Goślińskiej zgłosił kilka poprawek, które nie wnoszą żadnej
Komisji
Oświatowo-Społecznej rozmowę telefowartości dla mieszkańców gminy, natomiast paraliżują prace
niczną właśnie z Tomaszem Łęckim. Na sesję były
samorządu. Jaki był ich cel? Miały być kartą przetargową,
burmistrz przekazał oświadczenie w tej sprawie, z
ponieważ kolejną zgłaszaną przez klub Rozwój Ziemi
którego dowiadujemy się, że rzekomo Halina Turaj
próbowała go przekonać, aby nakłonił radnych
Goślińskiej poprawką było wprowadzenie do budżetu
swojego klubu do odwołania poprawek, które
środków na widowisko historyczne w tym roku.
uniemożliwiają w zasadzie utrzymanie w mocy
jego decyzji (dot. podwyżek). Pani Turaj potwierminimum. Dziwi taka poprawka zgłoszona przez klub Rozwój Ziemi dziła na sesji, że taka rozmowa miała miejsce.
Goślińskiej tym bardziej, że to właśnie klub byłego burmistrza dotąd
bardzo głośno komentował wszystkie ruchy kadrowe w urzędzie, Wyraziłem wówczas zdanie, że żadna rozmowa telefoniczna nie
powinna mieć wpływu na zawarty kompromis. W pracy rady muszą
obawiając się o zwolnienia.
się liczyć mieszkańcy gminy, to dla nich pracujemy.
Warto także przypomnieć, że na jednej z poprzednich sesji radni
przyznali sobie podwyżkę diet. Teraz jednak postanowili umniejszyć Niestety, klub Rozwój Ziemi Goślińskiej przegłosował wszystkie
poprawki, w tym samodzielnie podjął najbardziej kuriozalne decywynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.
zje, m.in. o obniżeniu kwot na wynagrodzenia pracowników i obniżeInną bulwersującą zmianą było zmniejszenie kwoty na zakup energii niu budżetu na energię elektryczną. Powyższe poprawki nie wnoszą
elektrycznej. Pozostała w skutek poprawki kwota jest nawet niższa od żadnej wartości dla mieszkańców gminy, natomiast paraliżują prace
samorządu. Jaki był ich cel? Miały być kartą przetargową, ponieważ
absolutnego minimum obliczonego przez zewnętrznego specjalistę.
kolejną zgłaszaną przez klub Rozwój Ziemi Goślińskiej poprawką
Poprawka jest zdecydowanie niespójna z oczekiwaniami mieszkań- było wprowadzenie do budżetu środków na widowisko historyczne
ców, którzy od jesieni do wiosny wielokrotnie postulowali, aby lepiej w tym roku. A przecież widowiska miały się odbyć dzięki zaangażo-

waniu sponsorów i tylko w takiej formule są akceptowane.
Proszę zwrócić uwagę, że nad wszystkimi pozostałymi uchwałami
przygotowanymi przez urząd cała rada miejska głosowała jednogłośnie. Te uchwały powodują zmiany na korzyść, zmieniają na lepsze
życie mieszkańców naszej gminy, usprawniają pracę.
Także decyzje klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej z poprzednich sesji
budzą duże zastrzeżenia. Tadeusz Kłos potwierdził, że dla rodzimych
firm branży transportowej obecność w naszej gminie nie jest
korzystna. Mój wniosek o obniżenie podatku od środków transportowych, który pozwoliłby utrzymać tę grupę przedsiębiorców w
naszej gminie, nie spotkał się z akceptacją radnych wspomnianego
klubu. Ich sprzeciw spowodował, że zmniejszą się dochody gminy.
Na tej samej sesji głosowaliśmy nad uchwałą dotyczącą Trojanowa i
gruntów przeznaczonych pod inwestycje (aktywizacja gospodarcza). Jednak przewagą głosów klubu RZG tereny te nie będą mogły
zostać przeznaczone pod działalność przemysłową, natomiast ich
przekształcenie na tereny rolne może oznaczać utratę z naszego
budżetu kilkuset tys. zł (ponieważ za grunty rolne jest niższa stawka
podatku).

przeciwnym razie o tyle mniej wolnych środków można by wprowadzić przy zmianie budżetu. Te środki, z powodu nieracjonalnych
decyzji części radnych, nie zostaną rozsądnie spożytkowane.
Reasumując, decyzje klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej uniemożliwiają
mi realizację obietnic złożonych mieszkańcom (m.in. odnośnie
poprawy oświetlenia ulic, rozpoczęcia rewitalizacji parku przy
pałacu – o tym szerzej w relacji z sesji obok), paraliżują prace urzędu
(obniżanie stawek na wynagrodzenia czy energię poniżej absolutnego minimum), działają na niekorzyść naszego budżetu (tracimy
przedsiębiorców i pieniądze z podatków). Natomiast radni troszczą
się o pieniądze na realizację widowiska przez stowarzyszenie Dzieje,
którego prezesem jest obecnie Tomasz Łęcki.
Szanowni radni wymienionego wielokrotnie klubu. Zwracam się z
apelem, abyście przestali swoimi decyzjami załatwiać polityczne
interesy, a żebyście w swoich decyzjach myśleli o mieszkańcach
naszej gminy! Czas działać wspólnie.

Burmistrz

Tylko dzięki mojej determinacji, decyzjom i zabiegom udało się odroczyć spłatę
zł długu, który powstał w Spółce MG Sport. W

VIII Sesja Rady Miejskiej
kwietnia br. odbyła się VIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej
otworzył sesję i stwierdził prawomocność obrad (nieobecny radny Mikołaj Gałka – nieobecność
usprawiedliwiona).

S

esję rozpoczęto od gratulacji dla Jarosława
Dobrowolskiego, radnego powiatowego,
za zdobycie podczas gali „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle
roku” tytułu „Społecznie odpowiedzialny rzemieślnik”. - Wyróżnienie
przynosi zaszczyt Goślińskiemu rzemiosłu –
mówił przewodniczący Konrad Strykowski. Burmistrz Dariusz Urbański odczytał list gratulacyjny, życzył radnemu zdrowia i sił do dalszej
pracy dla społeczności goślińskiej.

Następnie radni przyjęli protokoły z Sesji Rady
Miejskiej z dnia
marca i
marca br., po
czym rozpoczęło się procedowanie uchwał.
. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za
rok Projekt nr
oraz projekt
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
rok
Projekt nr .
Skarbnik Romana Dudek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
r.
oraz sprawozdanie finansowe za
rok.
Odczytała także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy za
rok.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z
budżetu.

. Absolutorium
Również jednogłośnie radni udzielili absolutorium burmistrzowi.
- Procedura absolutoryjna to podsumowanie
ubiegłego roku oraz sprawdzian dla burmistrza i
całego urzędu – powiedział Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski – przysłuchując się sprawozdaniom, widać pozytywną
ocenę działania.

. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na
rok Projekt
nr .
W ramach tego punktu odbyło się głosowanie
poprawek do budżetu
, które zostały zgłoszone przez radnego Wiesława Kanieckiego
(klub Rozwój Ziemi Goślińskiej) na Komisji
Oświatowo-Społecznej, która odbyła się
kwietnia br.

Warto zaznaczyć, że poprawki zostały zgłoszone na Komisji Oświatowo-Społecznej
(mimo, iż wykraczają poza zakres zadań tej
komisji), a nie na Komisji Gospodarczej, która
odbywała się dwa dni wcześniej. To spowodowało, że wielu radnych, zwłaszcza właśnie z
Komisji Gospodarczej (a więc bardziej związanej z podejmowanymi tematami) nie miało
okazji przed głosowaniem wzięcia udziału w
dyskusji na ten temat, ani wysłuchać wyjaśnień
pracowników urzędu, jakie kwoty na jaki cel w
budżecie są potrzebne.
Przedstawiamy opis poprawek wraz z wyjaśnieniem, jakie otrzymali zgłaszający je radni
podczas komisji, a także ci radni, którzy zgłosili
się do urzędników z prośbą o wyjaśnienie, co
wydaje się niezbędne do podjęcia właściwej
decyzji.
a) Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie kwoty
,
zł do
kwoty
zł.
b) Składki na ubezpieczenie społeczne (to
także element wynagrodzeń) - zmniejszenie kwoty
zł do kwoty
zł.
W sumie
zł - zmniejszenie wynagrodzeń o taką kwotę, czyli ponad
proc. (!) najprawdopodobniej oznaczać będzie konieczność zwalniania pracowników urzędu, co
wyraźnie zaznaczono na komisji podczas zgłaszania tejże poprawki. Tymczasem konieczność podniesienia kwot budżetu w tym zakresie wynika głównie z tego, że w ubiegłym roku
były burmistrz przyznał podwyżki pracownikom.
W głosowaniu nad poprawką o umniejszeniu
wynagrodzeń osobowych pracowników oraz
na ubezpieczenie społeczne (osobne głosowanie, ale identyczny rozkład głosów):
- głosów „za” (cały klub Rozwój Ziemi
Goślińskiej)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny)
- wstrzymało się (Nowoczesna Gmina)
Aby choć minimalnie ograniczyć skutki takiej
decyzji radnych klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej, obecny burmistrz i jego zastępca zrezygnowali z najbliższych wyjazdów służbowych,
m.in. z wyjazdu do Francji, do której burmistrz
miał się udać na zaproszenie naszej gminy partnerskiej; a także na konferencję Cittaslow,
która odbędzie się w Gołdapi, a w której obaj
mieli wziąć udział.
c) Zakup energii - zmniejszenie kwoty
zł do
zł.
Radni klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej postanowili wymusić na samorządzie zmniejszenie
wydatków za energię elektryczną.
Warto wyjaśnić, że to zewnętrzny specjalista
szacuje kwotę, jaką gmina będzie potrzebowała
w danym roku na energię i na tej podstawie szacowany jest budżet na to zadanie. Do tego doliczana jest tzw. „opcja”, czyli rezerwa, która
zabezpieczy wydatki w przypadku wyższego niż
zakładane zużycie. A takie zwiększenia są
powszechne. Przecież tylko w
roku
powstało w naszej gminie kilkadziesiąt nowych
punktów oświetlenia (Białęgi, Wojnowo, Huciska, Nieszawka, PKP Zielone Wzgórza itd.). Specjalista wyliczył nasze zużycie prądu na
rok
na ok.
zł, do tego założono „opcję” w
wysokości
zł. Stąd założona w budżecie
kwota na energię elektryczną na drogach w
wysokości
zł. Tymczasem radni obniżyli
ten punkt budżetu do kwoty
zł, a więc
do kwoty niższej, niż wyliczona przez specjalistę
jako absolutnie niezbędne minimum.

Wskutek obniżenia budżetu na oświetlenie
uliczne urząd będzie zmuszony wyłączać czasowo oświetlenie niektórych obwodów.
Głosowanie nad poprawką o zmniejszenie
kwoty energii elektrycznej:
- głosów „za” (cały klub Rozwój Ziemi
Goślińskiej)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny i
Nowoczesna Gmina)
d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie kwoty
zł do
zł na likwidację ogrodzenia wokół parku.
Jak już zapowiadaliśmy w jednym z poprzednich wydań biuletynu, urząd uzyskał pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków na
usunięcie szpecącego i rozpadającego się parkanu, natomiast elementy metalowe miały
zostać zachowane i następnie wykorzystane w
budowie ogrodzenia za jakiś czas, np. wokół
pałacu. Natomiast zgodnie z zaleceniem konserwatora wokół parku miał zostać posadzony
żywopłot.
Pozwolenie od konserwatora jest ważne do
końca czerwca br. Zlikwidowanie tej pozycji w
budżecie oznacza, że plan w ogóle nie zostanie
w tym roku zrealizowany i nie rozpocznie się
rewitalizacja parku przy pałacu.
Głosowanie nad poprawką dot. zmniejszenia
kwoty na wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
za (Rozwój Ziemi Goślińskiej i Nowoczesna Gmina)
- przeciw - (Razem dla Murowanej
Gośliny)
e) Rezerwa celowa - zmniejszenie o kwotę
zł.
Zmniejszona została rezerwa celowa (która
jest na minimalnym poziomie) na zdarzenia
losowe i nieprzewidziane wcześniej wydatki.
Głosowanie nad zmniejszeniem rezerwy:
- głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej)
- głosy przeciw (Razem dla Murowanej
Gośliny)
- wstrzymało się (Nowoczesna Gmina)
f) Wprowadzenie kwoty
zł dotacji na
realizację zadania „plenerowe widowisko
historyczne”.
Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Dariusz
Urbański, widowiska dotąd były wystarczającym obciążeniem dla budżetu gminy. Już wcześniej, w poprzedniej kadencji zaplanowano
wkład własny gminy na rok
w wykonanie
projektu infrastruktury pod widowiska historyczne w kwocie
zł. Do tej kwoty mogą
dojść korekty dotacji w wysokości prawie
zł.
Tymczasem radni klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej samodzielnie podjęli decyzję o przyznaniu
kolejnych pieniędzy na organizowanie widowisk historycznych w naszej gminie. Tylko ten
klub zagłosował za wprowadzeniem takiej
poprawki do budżetu. Głosowanie:
- głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej)
- głosów przeciw (Razem dla Murowanej
Gośliny, Nowoczesna Gmina)
g) Budowa układu odprowadzenia dróg wprowadzenie kwoty
zł na
budowę odwodnienia dróg gminnych w
Rakowni i Boduszewie.
Tę budowę chciał realizować burmistrz Urbański, o czym pisze we wstępniaku do majowego
biuletynu. Ponieważ jednak urząd nie posiada
jeszcze pozwolenia na budowę ww inwestycji,
środki do budżetu miały być wprowadzone na

sesji w czerwcu. Nie wiadomo skąd pośpiech
radnych klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej. Wiadomo jedynie, że aby zrealizować to zadanie,
konieczne jest wykupienie ziemi od rodziców
jednego z radnych (Rozwój Ziemi Goślińskiej), a
jednocześnie byłego sołtysa Rakowni. Głosowanie:
- głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny)
- wstrzymało się (Nowoczesna Gmina)
h) Wprowadzenie kwoty
zł na zakup
defibrylatora dla szpitala w Obornikach.
Wniosek ze szpitala w Obornikach dotyczący
zakupu sprzętu wpłynął do urzędu w styczniu
br. Szpital otrzymał odpowiedź odmowną ze
względu na brak środków w budżecie. Co więcej, także poprzedni burmistrz dotąd udzielał
odpowiedzi odmownej na już wcześniej kierowane do naszego urzędu pisma w tej sprawie.
Jako podstawę odmowy podawano brak podstawy prawnej przekazania takich środków, a
także nasze lokalne inwestycje w ochronę
zdrowia.
Mimo, także obecnie, odpowiedzi odmownej
urzędu w tej sprawie, radny Kaniecki złożył
wniosek o taką poprawkę budżetową. Tymczasem instytucje kontrolne, które przeprowadzają kontrole czy środki budżetowe są właściwie i zgodnie z prawem przeznaczane, w razie
nieprawidłowości pociągają do odpowiedzialności urzędników, a nie radnych. Poprawka
budżetowa nie była konsultowana z urzędem.
Głosowanie:
głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej,
Nowoczesna Gmina)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny)
i) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadzenie kwoty
zł na
budowę oświetlenia w Kątach.
Radni Rozwoju Ziemi Goślińskiej zaproponowali wprowadzenie kwoty na wykonanie
oświetlenia w Kątach, podczas gdy we wcześniejszej poprawce głosowali nad ograniczeniem środków na energię elektryczną w takim
stopniu, który najprawdopodobniej uniemożliwi korzystanie z ww oświetlenia.
Głosowanie:
głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej,
Nowoczesna Gmina)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny)
j) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę
zł na
budowę
oświetlenia
drogowego
ul. Gajowa.
Jak wyżej – chęć przekazywania dodatkowych
środków na wykonanie oświetlenia jest
sprzeczna z ograniczaniem środków na energię elektryczną.
Głosowanie:
głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej,
radnych Nowoczesnej Gminy)
- przeciw (Razem dla Murowanej Gośliny)
- wstrzymał się (Nowoczesna Gmina)
k) Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na
realizację zadań publicznych zakresu kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę
zł na piłkę siatkową.
Głosowanie:
głosów za (Rozwój Ziemi Goślińskiej,
radnych Nowoczesnej Gminy)
- głosy przeciw (Razem dla Murowanej
Gośliny)
- wstrzymał się (Nowoczesna Gmina)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok.
Dochody budżetu gminy na
rok zmniejsza
się o kwotę
. ,
zł do kwoty
. . ,
zł. Kwotę wydatków budżetu
gminy zwiększa się o kwotę .
.
, zł do
kwoty .
.
, zł. Wszyscy radni zagłosowali „za”.
Następnie w trakcie sesji głosowano nad następującymi uchwałami:
. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata
.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się
radnych, „przeciw” było radnych (Klub Radnych Razem dla Murowanej Gośliny).
. Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Murowana Goślina.
Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających
powyżej
, %
alkoholu
(z wyjątkiem piwa):
) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na punkty;
) przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży na punktów.
Wszyscy radni zagłosowali „za” przyjęciem
uchwały.
. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Murowana Goślina miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winne być usytuowane w odległości
co najmniej m od:
) szkół;
) kościołów.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie podziału sołectwa
Mściszewo i utworzenia sołectw Mściszewo i Złotoryjsko oraz nadania im statutów.
. Uchwała w sprawie podziału sołectwa
Długa Goślina i utworzenia sołectw Długa
Goślina i Kąty oraz nadania im statutów.
Wyodrębnienie sołectw jest wynikiem wniosków złożonych przez mieszkańców oraz pozytywnym wynikiem przeprowadzonych konsultacji.
Rada Miejska podjęła w/w uchwały jednogłośnie głosami „za”.
. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej”.
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” przyjęciem uchwały.
. Uchwała w sprawie ustalenia stawek za
składowanie odpadów na Składowisku
Odpadów Komunalnych w Białęgach.
Ustala się stawkę za składowanie odpadów
komunalnych na Składowisku w Białęgach, na
którą składa się:
) opłata za tonę odpadów komunalnych , zł netto;
) opłata za tonę odpadów komunalnych
na fundusz rekultywacyjny - , zł netto.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Murowana Goślina
- działki nr
/ ,
/ ,
/ ,
/ ,
/ i
/ , obręb Mściszewo
/ ,
oraz działki nr / , / , ,
obręb Białęgi.
Zmiana dotycząca terenów położonych w
Mściszewie polega na wprowadzeniu do studium podziemnych zasobów środowiska tj. piasków i żwirów, wraz ze wskazaniem terenów
powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego z wyznaczonym kierunkiem rekultywacji w zakresie terenów rolnych z możliwością prowadzenia gospodarki rybackiej, zalesień oraz sportu i rekreacji.
Zmiana w Białęgach dotyczy likwidacji wyznaczonych terenów rozwojowych składowiska
odpadów komunalnych i wprowadzenia przeznaczenia zgodnego z obecnym użytkowaniem
tj. użytków rolnych, lasów oraz drogi. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
XL/ /
Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie z dnia
kwietnia
r. w sprawie wprowadzenia regulaminu publicznych obiektów sportowych, boisk szkolnych i placów zabaw.
Zmiana uchwały umożliwia organizowanie na
obiektach sportowych, będących często jedynymi miejscami na terenie sołectw czy osiedli
samorządowych, imprez jednorazowych o charakterze kulturalnym lub promocyjnym, podczas których możliwe będzie spożywanie piwa.
Wszyscy radni zagłosowali „za” podjęciem
uchwały.
. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
W związku z wystąpieniem Gminy Suchy Las ze
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zachodzi
konieczność zmiany Statutu w § dotyczącym
uczestników Związku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
W kolejnej części Sesji Rady Miejskiej Burmistrz
Dariusz Urbański przedstawił sprawozdanie ze
roku do
swojej działalności od marca
kwietnia
roku.
W punkcie interpelacje i wolne wnioski:
Burmistrz złożył wniosek o to, aby komisje
Rady Miejskiej odbywały się w czasie godzin
pracy urzędu, aby dodatkowo nie obciążać pracowników.
Przewodniczący Konrad Strykowski podjął
temat zerwania umowy na wykonanie projektu parku historycznego przez firmę architektoniczną. Burmistrz potwierdził tę informację. Poinformował także, że w maju planowane
jest spotkanie z firmą projektową. Ponadto
burmistrz sprostował niefortunnie sformułowaną wcześniej w biuletynie informację –
umowa na dzierżawę gruntu pod widowiska
nie została zerwana, a jedynie urząd poinformował właścicieli gruntu, że gmina nie jest
zainteresowana finansowaniem budowy jego
budowy.

Radny Kaniecki poinformował, że osoby z
innych miast nie mogły znaleźć informacji na
temat terminów widowisk
r, na gminnej
stronie internetowej. Rzeczywiście tej informacji jeszcze tam nie ma, a kalendarium imprez
jest uzupełniane sukcesywnie. Informowaliśmy jednak na prośbę organizatorów m.in. o
spotkaniu dla statystów. Ponadto z własnej inicjatywy urząd wysłał pytanie do stowarzyszenia o terminy widowisk w celu umieszczenia ich
w kalendarium imprez w dodatku do biuletynu
„informator mieszkańca”. Sugestie, jakoby
urząd celowo ograniczał informacje na temat
widowiska wydają się absurdalne tym bardziej,
że o terminach widowisk nie informuje w ogóle
na swojej stronie Stowarzyszenie Dzieje. A
przecież zwykle widzowie największych
imprez nie poszukują informacji na stronach
miast (tu raczej mieszkańcy), ale na stronach
organizatorów/wydarzenia. Na stronie głównej widowisk/stowarzyszenia widnieje zaproszenie na spotkanie dla statystów dnia kwietnia, które już się odbyło kilka tygodni wcześniej.
W ramach dalszych dyskusji wyjaśnione
zostało także m.in. pominięcie na stronie informacji o obchodach święta Konstytucji Maja.
Zwyczajne przeoczenie zostało nadrobione
następnego dnia.
Widzowie sesji zwrócili uwagę na to, iż niefortunny układ siedzeń na sali powoduje, że nie
wszystkie wypowiedzi radnych słychać, a
część radnych siedzi tyłem do widzów. Inny
układ nie jest możliwy w dniach, w których w
trakcie sesji mają być wyświetlane prezentacje,
jednak w pozostałych terminach postaramy
się poprawić sytuację.
Ponadto padły stwierdzenia, że mile widziane
byłyby dyżury pełnione przez radnych i ich
sprawozdania z pracy.
Tadeusz Kłos zabrał głos, odnosząc się do
decyzji Rady Miejskiej z poprzedniej sesji, na
której (mimo promowania tego wniosku przez
Dariusza Urbańskiego) radni nie zgodzili się
obniżyć stawek podatku od środków transportu. To spowodowało, że przedsiębiorca
postanowił przenieść działalność do innej
gminy, na czym zyska ok. tys. zł.
Gmina na tej zmianie straciła ok.
tys. zł,
ponieważ podatki tego przedsiębiorcy nie
zasilą już naszego budżetu. Co gorsza, mogą
się potwierdzić pogłoski o tym, że także pozostali dwaj przedsiębiorcy tej branży podejmą
podobne decyzje. To by oznaczało w sumie
stratę dla naszej gminy na poziomie ok.
zł. – Nie utrzymaliście podatnika, nie zależało
Wam na tym – takimi słowami Tadeusz Kłos
zwrócił się do radnych klubu Rozwój Ziemi
Goślińskiej, który to klub głosował przeciwko
obniżeniu podatku.

Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 654

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8118 848

