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PROTOKÓŁ NR XVI/07
z Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
odbytej 20 grudnia 2007 roku

XVI Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
została zwołana przez
Przewodniczącego Rady Miasta Marka Tatarewicza.
W sesji Rady Miasta na ogólny stan 15 radnych, udział wzięło 14 radnych.
(listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu).

W sesji udział wzięli Radni Rady Miasta :
1. Ryszard Andrys,
2. Aleksandra Bajor,
3. Adam Bogdański,
4. Bożena Gęzikiewicz,
5. Mieczysław Jaszcz,
6. Michał Kunt,
7. Stefania Martynowicz,
8. Maria Nowakowska,
9. Jerzy Sak,
10. Bogusław Samosionek,
11. Piotr Tadla,
12. Marek Tatarewicz,
13. Krzysztof Wojtala,
14. Antoni Żołna,

Ponadto w Sesji Rady Miasta udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrzej Kunt
Zbigniew Biedulski
Grzegorz Tomczak
Olgierd Kłaptocz
Leszek Statkiewicz
Marian Firszt

7. Ewa Tomczk
8. Zdzisław Garczarek
9. Anna Suska
10. Wanda Dudziak
11. Ewa Jurczyk
12. Marzena Brenk
13. Anna Wasielak

- Burmistrza Miasta,
- Z-ca Burmistrza Miasta,
- Wicestarosta Powiatu
- Prezes MZK Spółka z o.o,
- Prezes KTBS Spółka z o.o,
- Przewodniczący Zarządu Miejskiego
Stowarzyszenia Rozwoju
Kostrzyna nad Odrą „Przyszłość”
– Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Dyrektor KCK
- Sekretarz Miasta,
- Skarbnik Miasta,
- Z-ca Skarbnika Miasta,
- Naczelnik Wydz. OKiO,
- Naczelnik Wydz. GKiL
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14. Agnieszka Żurawska-Tatała
15. Zbigniew Jakubowski
16. Edyta Kukier

- Kierownik BIE,
- Kierownik Referatu IR
- radca prawny Urzędu Miasta,

Proponowany porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) uchwalenie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołów z sesji
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Budżet Miasta na 2008 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok (druk nr 1),
b) wydatków budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą, które w 2007 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego (druk nr 2),
c) zmiany Uchwały Nr XV/95/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą o ustaleniu wysokości
stawek opłaty targowej (druk nr 3),
d) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Miejskiego Programu Zapobiegania Patologiom na rok 2008
(druk nr 4),
e) zmiany uchwały Nr XXXV/315/05 o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (druk nr 5),
f) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania (druk nr 6),
g) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz
zasady przyznawania dodatków w 2008 roku nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 7),
h) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu
Samopomocy z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 8),
i) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 9),
j) sprzedaży nieruchomości w trybie bez przetargowym (druk nr 10),
k) ustalenia stawek opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości (druk nr 11),
l) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kostrzyn nad Odrą w charakterze członka
wspierającego do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin –
Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n. Odrą (druk nr 12),
m) wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Orła Białego 2 w
Kostrzynie nad Odrą (druk nr 13),
n) rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Drzewickiej 28 (druk nr 14),
o) odwołania Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 16),
p) ustalenia planu pracy Rady Miasta, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na 2008 rok
(druk nr 17),
q) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do przedsięwzięcia
pn. „e-administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego” (druk nr 18),
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r) wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 19).

5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz o godz. 14.00 dokonał
otwarcia obrad sesji w Sali Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu.
Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad sesji – Przewodniczący Rady
Miasta M. Tatarewicz udzielił głosu Komendantce Hufca ZHP Pani Stefanii
Martynowicz oraz harcerzom, którzy złożyli życzenia świąteczne i przekazali
światełko Betlejemskie.
Kolejnymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Niewidomych wraz z ich
Przewodniczącą Panią Władysławą Mróz, którzy na ręce Burmistrza Miasta przekazali
grawer jako wyraz uznania dla Burmistrzów Miasta, Rady Miasta oraz pracowników
Urzędu Miasta za okazaną pomoc i owocną współpracę.
Następnie przystąpiono do uchwalenia porządku obrad sesji.
Burmistrz Miasta A. Kunt zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku
obrad następujących zmian :
1) uzupełnienia punktu dotyczącego podjęcia uchwał o dodatkowy projekt uchwały
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 20),
2) autopoprawki projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków w
2008 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 7), które zostały radnym
dostarczone na obradach sesji.
Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w
sprawie zmiany porządku obrad sesji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddano pod głosowanie zmieniony porządek obrad sesji.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.
Kolejnym punktem porządku obrad sesji
15 listopada 2007 roku.

było przyjęcie protokołu Nr XV/07 z

Protokół z XV sesji Rady Miasta został przyjęty. „Za” jego przyjęciem głosowało 14
radnych.
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Ad. 2 - Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 15 listopada do
20 grudnia 2007 r. przedstawił Burmistrz Miasta Andrzej Kunt (sprawozdanie z
działalności Burmistrza stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Radny M. Jaszcz zadał pytanie dotyczące szkolenia trzech funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, a mianowicie czasu trwania szkolenia oraz źródła finansowania ?
Burmistrz Miasta A. Kunt wyjaśnił, że udział w szkoleniu weźmie dwóch strażników,
ponieważ jeden z zatrudnionych pracował poprzednio również jako strażnik miejski, a
wiec ma odpowiednie przeszkolenie zakończone egzaminem. Koszt szkolenia
wyniesie 2000 zł od osoby i trwać będzie 5 tygodni.

„Ad. 3 - Budżet Miasta na 2008 rok.
Projekt budżetu miasta na 2008 rok w formie audiowizualnej przedstawił Burmistrz
Miasta Andrzej Kunt. Następnie zapoznał z treścią Uchwał Regionalnej Izby
Obrachunkowej, tj.:
1) Uchwałą Nr 492/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w której RIO zaopiniowała
pozytywnie z uwagą przedłożony projekt uchwały budżetowej oraz informację
o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu Miasta Kostrzyn
nad Odrą.
2) Uchwałą Nr 493/07 z dnia 4 grudnia 2007 r., w której RIO zaopiniowała
pozytywnie możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego na
2008 rok. Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Burmistrz Miasta A. Kunt poinformował, że po dokonaniu analizy wniosków obu
Komisji Rady Miasta, a także ponownym przeanalizowaniu projektu budżetu,
przedkłada Radzie Miasta autopoprawki do projektu budżetu, tj.:
I. Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok po stronie
wydatków o kwotę 290.000,00 zł. w sposób następujący:
1. Zwiększa się wydatki Budżetu o kwotę 290.000,00 zł.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz.
60004 – Lokalny transport zbiorowy
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Komunikacja miejska

70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
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DZIAŁ
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
220.000,00
Rozdz.
80104 – Przedszkola
220.000,00
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zakładów budżetowych
220.000,00
1. Przedszkole Miejskie NR 2 -Wykonanie ocieplenia
i elewacji budynku wraz z wymianą okien piwnicznych
220.000,00
2. Zwiększa się przychody Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok o kwotę
290.000,00 zł.
- W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt Budżetu Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok o kwotę 290.000,00 zł., który będzie stanowił kwotę
2.898.717,00 zł.
- Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt.

II. Przeniesienia miedzy działami wydatków:
Zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł.
DZIAŁ
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz.
75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy
- Rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
- Rezerwa ogólna

DZIAŁ
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.
80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 – Zakup usług pozostałych

135.000,00
135.000,00
5.000,00
5.000,00
130.000,00
80.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

Zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz.
60004 – Lokalny transport zbiorowy
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
- Komunikacja miejska
Rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Modernizacja dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej
(dokumentacja projektowa)

90.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
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DZIAŁ
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe
§ 4270 – Zakup usług remontowych
- Remont dachu i wymiana opierzenia w Sz.P. Nr 2
(nowa część budynku szkolnego)
DZIAŁ
852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdz.
85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz
budynku OPS

25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00

III. Przeniesienia między zadaniami:
W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.
80110 – Gimnazja
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł.
- Gimnazjum Nr 1 (remont klatki schodowej i korytarza)

320.000,00

Zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł.
- Gimnazjum Nr 1 (remont sal lekcyjnych i korytarzy)

320.000,00

Po tych zmianach wydatki Budżetu na 2008 rok wynoszą – 55.035.355,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące –
38.875.355,00 zł. – 70,6 % ogólnej kwoty wydatków
- wydatki majątkowe – 16.160.000,00 zł – 29,4 % ogólnej kwoty wydatków
(Wydatki majątkowe do pierwotnego projektu wydatków budżetowych wzrastają o
kwotę 200.000,00 zł.)

Radny P. Tadla Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
stwierdził, że był to pierwszy, wspólny budżet obecnej kadencji Rady i Burmistrza.
Radni Rady Miasta po szczegółowej analizie budżetu miasta zgłosili wnioski, które
zaprezentowano na wspólnym posiedzeniu obu Komisji. Przedstawione przez
Burmistrza Miasta autopoprawki do projektu budżetu są wynikiem porozumienia w
sprawie zgłoszonych wniosków. Radny P. Tadla zwrócił się o wyjaśnienie jednej z
autopoprawek Burmistrza, a dotyczącej zwiększenia środków na komunikację miejską
o kwotę 70.000 zł. i z pytaniem, czy w związku z powyższym dzieci szkolne będą
miały zapewnione bezpłatny transport do szkół.
Burmistrz Miasta A. Kunt wyjaśnił, że zapisana kwota 70.000 zł ma umożliwić
zorganizowanie
przetargu
na
prowadzenie
komunikacji
miejskiej
w Kostrzynie nad Odrą. Dziś trudno ustalić jaka kwota będzie potrzebna ostatecznie,
by komunikacja mogła funkcjonować. Dlatego dopiero po przetargu będzie można
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mówić o szczegółach, w tym o sposobie dowożenia dzieci do szkół. Zdaniem jednak
burmistrza, wśród dzieci i młodzieży korzystających z transportu miejskiego są dzieci,
którym z mocy ustawy przysługuje zorganizowanie przez samorząd bezpłatnego
dowożenia do szkoły. Do tej grupy dzieci w Kostrzynie kwalifikuje się tylko
kilkanaścioro dzieci. Również dzieci z rodzin ubogich powinny otrzymać bezpłatne
bilety miesięczne sfinansowane przez samorząd, a pozostałe dzieci powinny korzystać
z ulg za przewozy w komunikacji miejskiej. Burmistrz wyjaśnił, iż komunikacja
miejska działa ze środków uzyskanych ze sprzedaży biletów oraz dopłat do biletów ze
środków budżetu miasta. Burmistrz chciałby, by były prowadzone dopłaty do biletów
oraz w całości sfinansowane bilety miesięczne dla 87 uczniów z rodzin ubogich
wskazanych przez dyrektorów szkół.
Radny A. Bogdański zaproponował skontaktowanie się z dotychczasowym
przewoźnikiem, aby zapoznać go z nową propozycją finansowania komunikacji
miejskiej.
Burmistrz Miasta A. Kunt poinformował, iż dotychczasowy przewoźnik rezygnuje z
prowadzenia transportu miejskiego z powodu braku środków na remont i zakup
nowego taboru. Natomiast środki zaplanowane w budżecie na usługi przewozowe
będą wydatkowane po przeprowadzeniu przetargu, do którego może przystąpić każdy
przewoźnik, ale po spełnieniu określonych wymogów.
Przewodniczący Rady M. Tatarewicz w imieniu Radnych Rady Miasta wyraził
zadowolenie z przedłożonego projektu budżetu miasta, a w szczelności z faktu, że
wydatki na zadania inwestycyjne rosną, a wydatki bieżące maleją. Przewodniczący
zwrócił również uwagę, iż w budżecie ujęto szereg zadań, które dla miasta są
priorytetem, tak jak budowa szkoły ponadgimnazjalnej. Przewodniczący Rady był
zdania, że Rada z pewnością przychyli się do zwiększenia środków na to zdanie, jeśli
będzie to konieczne, aby przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Stwierdził, iż do
kolejnych ważnych zadań, które będą nowymi inwestycjami, zaliczyć należy
rozbudowę Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych,
przy której powstanie basen oraz budowa przystani „Delfin”, o ile będą realizowane w
większości ze środków unijnych. Przewodniczący Rady nadmienił, iż na komisjach
zwrócono uwagę na zadania ujęte w budżecie, takie jak powstanie Muzeum Twierdzy,
czy rozbudowa struktur Straży Miejskiej, które są zapisami warunkowymi i będą
realizowane dopiero po podjęciu odpowiednich uchwał. Podsumowując dyskusję,
Przewodniczący Rady wyraził zadowolenie z przebiegu prac nad przygotowaniem
budżetu, które dzięki zaangażowaniu Zespołu Urzędu Miasta, pod kierownictwem
Burmistrza Miasta, a także Radnych, przebiegły sprawnie.
Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta
na 2008 rok z naniesionymi autopoprawkami Burmistrza Miasta.
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za” – podjęła Uchwałę Nr XVI/102/07 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta
Kostrzyn nad Odrą na rok 2008, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.”

8

Ad. 4 – Podjęcie uchwał.

a)

zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok (druk nr 1),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/103/07, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b)

wydatków budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą, które w 2007 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 2),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/104/07, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c)

zmiany Uchwały Nr XV/95/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą o ustaleniu
wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 3),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/105/07, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d)

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Miejskiego Programu Zapobiegania Patologiom na rok 2008
(druk nr 4),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/106/07, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e)

zmiany uchwały Nr XXXV/315/05 o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (druk nr 5),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/107/07, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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f)

określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania (druk nr 6),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/108/07, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

g)

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz
zasady przyznawania dodatków w 2008 roku nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą
(druk nr 7),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawkami Burmistrza Miasta.
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/109/07, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h)

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym
Domu Samopomocy z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą
(druk nr 8),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/110/07, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

i)

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad
Odrą (druk nr 9),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/111/07, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

j)

sprzedaży nieruchomości w trybie bez przetargowym (druk nr 10),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/112/07, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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k)

ustalenia stawek opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości (druk nr 11),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/113/07, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

l)

wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kostrzyn nad Odrą w charakterze
członka wspierającego do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia
Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n. Odrą (druk
nr 12),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/114/07, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

m) wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Orła Białego
2 w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 13),
Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/115/07, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
n)

rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Drzewickiej 28 (druk nr 14),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami
„za”, 1 głosem „przeciw”, i 1 głosem „wstrzymującym się” – podjęła Uchwałę
Nr XVI/116/07, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Obrady sesji opuściła Radna S. Martynowicz, a więc na sesji obecnych było 13
radnych.

o)

odwołania Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 16),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/117/07, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Na obrady sesji przybyła Radna S. Martynowicz, a wiec na sesji obecnych było 14
radnych.
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p)

ustalenia planu pracy Rady Miasta, zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady
Miasta na 2008 rok (druk nr 17),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/118/07, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

q)

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do
przedsięwzięcia pn. „e-administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego”
(druk nr 18),

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/119/07, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

r)

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 19).

Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami
„za”, 1 głosem „wstrzymującym się” – podjęła Uchwałę Nr XVI/120/07, która
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

s) projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą
(druk nr 20).
Przewodniczący Rady M. Tatarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada Miasta w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami
„za”, – podjęła Uchwałę Nr XVI/121/07, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 5 - Interpelacje i wnioski radnych.
Ad. 6 – Sprawy różne.
W związku z tym, że porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
został wyczerpany - Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz zamknął obrady
o godzinie 16.40.
Protokołowała :
R. Luszawska

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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