PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 30 stycznia 2014 r.
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Cybince rozpoczęto o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Cybince.
Na ogólną liczbę radnych 15 w sesji uczestniczyło 13 radnych, a zatem Rada była władna
do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni na sesji:
1. Adam Drzazga
2. Agnieszka Stępniak
W sesji uczestniczyli:
1. Roman Siemiński
- Burmistrz Cybinki
2. Dariusz Kuczyński
- Sekretarz Gminy
3. Agnieszka Skiba
- Skarbnik Gminy
4. Dobrochna Niezgoda
- Radca Prawny
5. Renata Kubiak
- Kierownik OPS w Cybince
6. Helena Romańczuk
- Dyrektor Zespołu Szkół w Cybince
7. Anna Pikuła
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białkowie
8. Andrzej Bycka
- Starosta Słubicki
9. Jerzy Glinka
- Radny Rady Powiatu Słubickiego
10. Sołtysi: Ryszard Banaszkiewicz, Czesław Kozinoga, Kazimierz Kułeczko, Joanna Niparko,
Ewa Nowak, Elżbieta Piórkowska, Helena Pociecha, Marcin Sołtysiak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cybinka na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej
na 2014 rok.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Cybince na 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Cybince w sprawie
Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst za 2013 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno-Gospodarczej za 2013 rok.
17. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz odpowiedzi na interpelacje
i wnioski radnych. Sprawy różne.
18. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji.
19. Zakończenie obrad.
Do pkt. 1
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Cybince otworzył Przewodniczący Rady Zenon
Walenczewski witając wszystkich uczestników.
Do pkt. 2
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w XXXIX sesji Rady
Miejskiej w Cybince uczestniczy 13 radnych, co stanowi połowę ustawowego składu Rady,
wobec czego postanowienia Rady będą prawomocne.
Do pkt. 3
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad a następnie zwrócił się do zebranych
z zapytaniem, czy proponują wniesienie do niego zmian.
Burmistrz zwrócił się z wnioskiem formalnym do Rady o zmianę poprzez wykreślenie pkt 5
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2014 r.”. Punkt
ten został wprowadzony na wszelki wypadek, okazało się, ze nie ma konieczności dokonywania
zmian budżetowych.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po
przez Burmistrza a następnie poddał wniosek pod głosowanie.

zmianach

Porządek obrad po zmianach został przyjęty 12 głosami
„wstrzymującym się”.
Porządek obrad został zrealizowany jak na wstępie protokołu.

wnioskowanych

„za”, przy 1

głosie

Do pkt. 4
Interpelacje i wnioski radnych zostały przedstawione w pkcie 17 wraz z odpowiedziami.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Słubickiemu Andrzejowi Bycka.
Starosta Słubicki Andrzej Bycka w imieniu całego komitetu organizacyjnego złożył serdecznie
podziękowania Burmistrzowi i całemu jego sztabowi za współorganizację 77. Mistrzostw Polski
w Kolarstwie Przełajowym, które odbyły się w Bieganowie w dniach 11-12.01. Uroczyście
wręczył list gratulacyjny oraz medal pamiątkowy.
Burmistrz podziękował i podkreślił, że pomimo tego, że wyścig rozpoczynał się w tak trudnych
warunkach, to skończył się on fantastycznie. Pogratulował Staroście Słubickiemu
i Dyrektorowi Wyścigu profesjonalnej organizacji, gdyż Mistrzostwa te zostały zorganizowane
na najwyższym poziomie i to zostało dostrzeżone w światku kolarskim.
Starosta Słubicki Andrzej Bycka poinformował, że na stronie Powiatu oraz PZKol-u został
zamieszczony krótki film z tego wyścigu.
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Do pkt. 5
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Załącznik graficzny,
którego nie było na posiedzeniu Komisji został przedstawiony Radnym.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że w dniu 28 stycznia br. Komisja Społeczno-Gospodarcza zapoznała się z projektem
ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 11 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/253/14 w sprawie warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu
jawnym: 13 głosami „za”)
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 6
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Cybinka
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że w dniu 28 stycznia br. Komisja Społeczno-Gospodarcza zapoznała się z projektem
ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 11 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/254/14 w sprawie wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Cybinka w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020” (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Do pkt. 7
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że w dniu 28 stycznia br. Komisja Społeczno-Gospodarcza zapoznała się z projektem
ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 11 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/255/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (przyjętą jednogłośnie
w głosowaniu jawnym: 13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 8
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że w dniu 28 stycznia br. Komisja Społeczno-Gospodarcza zapoznała się z projektem
ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 11 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Sołtys Białkowa Joanna Niparko zapytała, jaka jest przybliżona kwota tej pomocy.
Kierownik OPS w Cybince Renata Kubiak odpowiedziała, że pomoc ta wprawdzie ma
charakter uznaniowy, jednakże dochód rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium. Dla
osoby samotnie gospodarującej tj. 813 zł, a w rodzinie 684 zł/osobę. Wysokość pomocy zależy
od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Przewodniczący Rady wobec braku innych uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/256/14 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu jawnym: 13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 9
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cybinka na 2014 rok.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że w dniu 28 stycznia br. Komisja Społeczno-Gospodarcza zapoznała się z projektem
ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 11 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/257/14 w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Cybinka na 2014 rok (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 10
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Hołówko przedstawił projekt uchwały
i zaplanowane kontrole na 2014 r. oraz poinformował, że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia
Komisja zapoznała się z projektem ww. uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie
4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia Komisja zapoznała się z projektem ww. uchwały
i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/258/14 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 11
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji SpołecznoGospodarczej na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz przedstawił projekt
uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia Komisja zapoznała się z projektem ww. uchwały
i zaopiniowała go pozytywnie 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/259/14 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na 2014 rok (przyjętą jednogłośnie
w głosowaniu jawnym: 13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 12
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
w Cybince na 2014 rok. Projekt został uzupełniony o sprawozdania z kontroli, które zostaną
przeprowadzone przez Komisje Rewizyjną w maju oraz październiku 2014 r.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia Komisja zapoznała się z projektem ww. uchwały
i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 12 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/260/14 w sprawie planu pracy Rady
Miejskiej w Cybince na 2014 rok (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
13 głosami „za”). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Do pkt. 13
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Cybince w sprawie Dokumentu Implementacyjnego
do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej Janusz Tumiłowicz poinformował,
że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia Komisja zapoznała się z projektem ww. uchwały
i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie 12 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego projektu
uchwały są jakieś uwagi, zapytania. Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę nr XXXIX/261/14 w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miejskiej w Cybince w sprawie Dokumentu Implementacyjnego
do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (przyjętą jednogłośnie w głosowaniu
jawnym: 13 głosami „za”).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 14
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie Sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jst za 2013 rok.
Burmistrz przedstawił Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jst za 2013 rok. Poinformował, że dzięki dużej dyscyplinie finansowej dyrektorów szkół
udało się uniknąć sytuacji, jaka była w poprzednim roku, gdy należało wypłacić nauczycielom
tzw. czternastą pensję. Obecnie taka sytuacja ma miejsce tylko w grupie nauczycieli stażystów,
którzy najczęściej nie mają pełnych kwalifikacji i nie tam możliwości podniesienia średnich
wynagrodzeń. We wszystkich pozostałych grupach te średnie zostały bardzo poprawnie
wypracowane dzięki temu, że arkusze organizacyjne zostały tak sporządzone, że udało się
wypracować poprawne wyniki i nie ma w tym roku dopłat. Dzięki temu nauczyciele więcej
zarobili i w miarę sprawnie zostały zrealizowane zadania dydaktyczne. W minionym roku szkoły
uzyskały bardzo dobre wyniki w egzaminach. Nie zmienia to faktu, że na same wynagrodzenia
wydano ok. 3.200.000 zł, z ok. 6.400.000 zł subwencji. To oznacza, że pojawiają się jednak duże
dysproporcje między sferą wynagrodzeń a pozostała częścią przeznaczoną na utrzymanie
placówek oświatowych.
Przewodniczący Rady stwierdził, ze w ubiegłym roku pensje nauczycieli były proporcjonalne
do wyników nauczania.
Burmistrz potwierdził to i zauważył, że bardzo się z tego cieszy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Do pkt 15
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Hołówko przedstawił Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z działalności za 2013 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 16
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
o przedstawienie Sprawozdania Komisji Społeczno-Gospodarczej z działalności za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Tumiłowicz przedstawił Sprawozdanie Komisji
Społeczno-Gospodarczej z działalności za 2013 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 4 i 17
Przewodniczący Rady wznawiając obrady poprosił o zabranie głosu Burmistrza w celu
udzielenia odpowiedzi na interpelacje i przedstawienia informacji z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Burmistrza w celu udzielenia odpowiedzi
na interpelacje i przedstawienia informacji z działalności w okresie międzysesyjnym.
Radny Dariusz Stępkowski w sprawie:
 budowy chodnika w Maczkowie;
Radny zapytał, czy są jakieś informacje ze strony Urzędu Marszałkowskiego, czy w tym roku,
czy też w następnym rozpocznie się inwestycja.
Burmistrz odpowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich pod koniec ubiegłego roku podtrzymał
deklaracje dotyczące remontu tego odcinka. Pozostała jeszcze do zamknięcia kwestia
wywłaszczenia nieruchomości zgodnie z tzw. „specustawą”.
Radna Leokadia Szołtun w sprawie:
 informacji o organizacji spotkania Burmistrza z mieszkańcami.
Radna zapytała, czy kartki przeznaczone do zadawania pytań skierowanych do Burmistrza
są tylko do pobrania w Urzędzie i przeznaczone dla mieszkańców Cybinki, czy na wsiach
też będą dostępne.
Burmistrz odpowiedział, że o te szczegóły można pytać organizatorów, tj. Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Cybince i GCI. Stamtąd przyszła inicjatywa takiego spotkania. Ideą
przyświecającą temu spotkaniu miał być fakt, że w większości sołectw w końcówce roku
odbywały się zebrania dotyczące funduszu sołeckiego. W Cybince rzeczywiście ani ze strony
Radnych, ani też Burmistrza takich spotkań nie było.
Działalność w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz wymienił najważniejsze działania w okresie międzysesyjnym:
 ogłoszenie przetargu na zadanie „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Cybince”;
 ogłoszenie przetargu na zadanie „Przebudowa ul. 2 Lutego w Cybince”;
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 planowane ogłoszenie przetargu do 15 lutego na zadanie „Budowa Szkoły w Cybince
– Etap I”;
 kontynuacja zadania na odcinku ul. Chopina i pl. Limanowskiego w Cybince w kierunku
drogi powiatowej.
Burmistrz odniósł się do nowego ustawienia stołów na sali konferencyjnej. Jest
to konsekwentna realizacja tego, co zostało ustalone dwa lata temu, żeby się przygotować
do możliwości lepszego zapisu w formie elektronicznej wzorem innych rad. Pozostaje jeszcze
do rozwiązania problem akustyki w sali obrad w celu odpowiedniego nagrywania. Praktyką
powszechnie stosowaną jest wyposażenie w mikrofony i mównicę. W tych skromnych
warunkach lokalowych jest to trudne do zrealizowania, ale konsekwentnie uda się to zrobić,
mimo konieczności zmiany przyzwyczajeń, co jest najtrudniejsze.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi otwarcie ofert w wymienionych
przetargach.
Sekretarz odpowiedział, że otwarcie ofert w przetargu „Przebudowa ul. 2 Lutego” odbędzie się
27.02.2014 r. Zakończenie robót jest planowane na 30.06.2014 r. Otwarcie ofert w przetargu
„Remont i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince” odbędzie się również
27.02.2014 r. Zakończenie robót jest planowane na koniec października 2014 r. Te przetargi już
są ogłoszone na terenie Polski. Oczekuje się zapytań do przetargu licząc na dużo lepszych i
realnych ofert. Budowa Szkoły w Cybince – Etap I przewiduje stan surowy zamknięty. Dość
duża inwestycja wymagająca dobrze przemyślanej inżynierii finansowej, harmonogramu
płatności. Do tego musi być projekt umowy. Termin zakończenia I etapu przewiduje się
na koniec listopada 2014 r. tak, żeby wykonawca miał czas stworzyć realny harmonogram,
wg którego będzie miał realizowane płatności oraz realizowane i naliczane kary, jeżeli się nie
wywiąże z umowy. Na przełomie lutego i marca będzie można najprawdopodobniej podać
do wiadomości wykonawcę i wszelkie szczegóły.
Przewodniczący Rady zauważył, że to będzie bardzo skomplikowana praca a czas będzie
szybko płynął i wykonawcy nie zdąży tego zrobić.
Sekretarz odpowiedział, że wszystko zależy od wykonawcy. Jeżeli będzie dużym i silnym
wykonawcą, to sobie z tym poradzi.
Burmistrz podkreślił, że w tym zadaniu przewidziane są dosyć duże wymagania. Wartość
inwestycji szacuje się w I etapie na kwotę nie mniejszą niż zaplanowana w budżecie na poziomie
2.000.000 zł. Firma, która będzie chciała przystąpić do tego zadania nie może być firemką, która
posiada 4 lub 3 pracowników, albo podnajmuje pozostałe firmy. To musi być firma duża, która
jest w stanie sprostać temu zadaniu. Takie firmy na pewno w Polsce są. Jest to oczywiście dla
Gminy swego rodzaju trudność i niedogodność, bo w ten sposób spotyka się z opiniami,
że ogranicza się w ten sposób dostęp do rynku podmiotów miejscowych, ale nie ma tak dużego
podmiotu, który mógłby zadanie wykonać w tak krótkim okresie. Przewiduje się płatność
co najwyżej dwoma fakturami, wobec tego kapitał obrotowy firmy musi być na poziomie nie
mniejszym niż 2-2,5 mln zł.
Przewodniczący Rady zauważył, że najważniejsze, że są na to zabezpieczone środki
w budżecie.
Radna Anna Śliwińska stwierdziła, że z wypowiedzi Burmistrza można domniemywać,
że w specyfikacji przetargowej na budowę I etapu szkoły nie będzie dopuszczona możliwość
wykonywania i podzlecania tego zadania przez tę firmę, która wygra przetarg.
Burmistrz odpowiedział, że tego akurat nie powiedział.
Sekretarz odpowiedział, że ustawa Prawo zamówień publicznych wyraźnie mówi o tym, kiedy
można ograniczyć podwykonawstwo, a kiedy nie. Ograniczyć podwykonawstwo można tylko
wtedy, gdy proces inwestycyjny jest szczególnie skomplikowany. Przy obiektach budowlanych
nie ma przesłanek, żeby je wykluczać. Podwykonawstwo było, jest i będzie możliwe. Jak można
się domyślać, Radna zmierza do pytania, czy te miejscowe firmy mogą startować jako
podwykonawca. Oczywiście, że mogą, jeżeli będzie wykonawca generalny, który zabezpieczy
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sobie wykonawców z branży zbrojarskiej, elektrycznej, sanitarnej występujących jako
podwykonawcy. Generalny wykonawca będzie tylko jeden i podwykonawstwo będzie
dopuszczone.
Przewodniczący Rady zauważył, że specjalistyczne firmy będą na pewno występować jako
podwykonawcy.
Sekretarz odpowiedział, że mało jest firm w Polsce, które bazują tylko i wyłącznie na swoim
kapitale, na swoich zasobach ludzkich i sprzęcie. Zazwyczaj wspierają się lokalnymi firmami.
Przewodniczący Rady dodał, że Radni jeszcze zdążą na odbiór tego stanu surowego
zamkniętego.
Burmistrz odpowiedział, że można by tam zrobić podsumowanie kadencji.
Do pkt. 18
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do przedłożonego protokołu
z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Cybince są jakieś uwagi, zapytania.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag zarządził głosowanie nad protokołem
z XXXVIII sesji.
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Cybince
13 głosami „za”.
Do pkt. 19
Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął sesję dziękując wszystkim
uczestnikom za udział.
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Cybince rozpoczęto o godz. 12:00, zakończono
o godz. 12:45.
Na tym protokół zakończono.
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