PROTOKÓŁ Nr VI/2015
z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
która odbyła się w dniu 28 stycznia 2015 roku o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
Pan

Krzysztof

Kuchta

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Mazowieckiego otworzył obrady VI sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 28 stycznia
2015 roku.
W dalszej części swojej wypowiedzi mówca powitał radnych Rady Miejskiej,
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza
i Skarbnika Miasta, pracowników, zaproszonych gości, media lokalne oraz mieszkańców
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Poinformował, iż w obradach bierze udział 22 radnych, co stanowi 96 % quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał i zgłaszania wniosków.
Radni obecni na sesji:
1. Kazimierz Baran
2. Krystyna Bobińska
3. Krzysztof Dziubałtowski
4. Jarosław Feliński
5. Iwona Flamholc
6. Adam Iwanicki
7. Ewa Kaczmarek
8. Zbigniew Kamiński
9. Cezary Krawczyk
10. Krzysztof Kruk
11. Marek Kubiak
12. Krzysztof Kuchta
13. Krzysztof Misiak
14. Wiesław Pawłowski
15. Krzysztof Pierściński
16. Kazimierz Pietrzyk
17. Marcin Rybak
18. Marek Skrzypczyk
19. Beata Stańczyk
20. Radosław Szmidt
21. Zofia Szymańska
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22. Tomasz Zdonek
Radni nieobecni na sesji:
1. Urszula Seredyn
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 2.
Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie
z § 14 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego zawiadomienia wraz z materiałami dotyczącymi sesji
poświęconej uchwaleniu budżetu miasta przekazano radnym w formie pisemnej na 14 dni
przed sesją, tj. w dniu 14 stycznia 2015 roku.
Natomiast w dniu 21 stycznia 2015 roku została przekazana radnym autopoprawka
do porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 28 stycznia 2015 roku.
Następnie mówca poinformował, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku wpłynęło pismo
od Pana Marcina Witko Prezydenta Miasta stanowiące wniosek o włączenie do porządku
obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki do Związku Miast Polskich.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż włączenie
przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji wymaga zgody Rady Miejskiej
w głosowaniu i poddał go pod głosowanie:
Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 22 radnych, za włączeniem
przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji oddano 22 głosy, przy braku głosów
przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Przewodniczący obrad poinformował, iż wniosek o włączenie do porządku obrad
sesji projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
do Związku Miast Polskich uzyskał wymaganą liczbę głosów. Przedmiotowy projekt uchwały
został wpisany po pkt. 18 porządku obrad.
W dalszej kolejności Pan Kazimierz Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przedstawił porządek sesji po zmianach, a mianowicie:
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
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2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie

protokołu

z

V

sesji

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Maz.

z

dnia

29 grudnia 2014 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu
uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”;
c) dyskusja;
d) głosowanie.
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na 2015 rok”.
6. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

„Budżetu

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego na 2015 rok”:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) przedstawienie

opinii

i

wniosków

Komisji

Budżetu

i

Działalności

Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu
uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2015 rok”;
d) przedstawienie
możliwości

opinii

Regionalnej

sfinansowania

Izby

planowanego

Obrachunkowej
deficytu

dotyczącej

budżetu

miasta

Tomaszowa Mazowieckiego w 2015 roku;
e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków
komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
f) dyskusja;
g) głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji
„Budżetu partycypacyjnego” Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/322/2004 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz
ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
stanowiącej

własność

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki,

położonej

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pustej nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
stanowiącej

własność

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki,

położonej

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krzywej nr 4/6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie”
Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wyznaczenia

przedstawicieli

Rady

Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych stypendiów
sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających
wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw nadania
lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem
mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki do Związku Miast Polskich.
20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
21. Sprawozdanie z realizacji „Lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku
bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” za rok 2014.
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22. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności
i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2013 – 2015 za rok 2014.
23. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
podjętych w roku 2014.
24. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2014
roku.
25. Informacja

o

działalności

Prezydenta

Miasta

w

okresie

między

sesjami

oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
26. Informacja

o

działalności

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
27. Interpelacje i wnioski radnych.
28. Korespondencja i sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego przystąpiła do jego realizacji.
Dotyczy punktu 3.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 29 grudnia 2014 roku.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż protokół z
V sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29 grudnia 2014 roku był wyłożony radnym
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z tym, iż nie wniesiono uwag do treści w/w protokołu Przewodniczący
Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 22 radnych, za przyjęciem
protokołu oddano 22 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących.
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego jednogłośnie przyjęła protokół z V sesji
Rady Miejskiej.
Dotyczy punktu 4.
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

„Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata
2015 - 2022”.
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a) przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Barbara Koścista Skarbnik
Miasta. Poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały został przekazany radnym
w dniu 14 stycznia 2015 roku wraz z autopoprawką przekazaną w dniu 26 stycznia 2015
roku. Mówczyni poinformowała, iż zgodnie z § 1 ust. 1 przedmiotowego projektu uchwały
uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata
2015 – 2022, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty
długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Natomiast zgodnie z ust.
2 niniejszego paragrafu ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015 - 2020, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach
oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 obejmującym:
1) zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
2) zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego;
3) projekty i zadania inwestycyjne pozostałe nie wymienione w pkt 1 i 2.
Następnie mówczyni poinformowała, iż zgodnie z § 2 ust. 1 przedmiotowego
projektu

uchwały

upoważnia

się

Prezydenta

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w uchwale;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Ponadto zostanie z ust. 2 niniejszego paragrafu upoważnia się Prezydenta Miasta
do przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań,
o których mowa w ust. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Traci moc uchwała nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 – 2022” wraz
ze zmianami podjętymi w 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
Mówczyni poinformowała, iż przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa
obejmuje okres roku budżetowego 2014, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy
do roku 2022, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.
Nadmieniła, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 1 określa
prognozowane:
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dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;



dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;



wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki budżetowej;



przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu;



kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Zgodnie z wymogami ustawy w załączniku nr 2 zostały wyszczególnione kwoty
wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane
i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych.
Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu
i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty wydatków związanych
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Prezydenta Miasta
i Rady Miejskiej oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto sukcesywny powolny wzrost
dochodów bieżących od 2016 roku. W 2015 planuje się spadek dochodów w stosunku
do 2014 roku - 2,51 %. Spadek ten jest wynikiem niższych dotacji przyznanych z budżetu
państwa oraz znacznie niższymi niż w 2014 roku wydatkami z tytułu realizacji projektów:
„Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy” oraz
„Wsparcie”, dofinansowywanych w 90 % ze środków Unii Europejskiej.
Nadmieniła, iż w roku 2016 planuje się uzyskać

wzrost dochodów bieżących

o 2,78 % w stosunku do 2015 roku, a w latach następnych 2017 - 2022 o 3,5 %. Zakłada się, że
planowany wzrost dochodów bieżących będzie następował w wyniku sukcesywnego
wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego miasta.
Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015

zostały przyjęte na poziomie

przewidywanego wykonania i przygotowanych do sprzedaży nieruchomości. W latach
następnych dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w zróżnicowanych wysokościach
z uwzględnieniem rynku w tym obszarze. W okresie prognozowanym planuje się sprzedaż
majątku gminy na łączną kwotę 41.500.000,00 zł. Dochody te w części będą realizowane
sukcesywnie w wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych, prawa użytkowania wieczystego
oraz sprzedaży pojedynczych nieruchomości na terenie miasta. Natomiast druga część tych
dochodów będzie zrealizowana w wyniku sprzedaży dwóch dużych kompleksów
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inwestycyjnych, które są aktualnie w posiadaniu Miasta o łącznej powierzchni ok. 40 ha
z możliwością ich powiększenia do 50 ha. Dlatego też dochody te mogą być realizowane
sukcesywnie lub okresowo w większych kwotach. Po roku 2021 nie planuje się dochodów
ze sprzedaży majątku gminy z uwagi na brak możliwości ich oszacowania.
W 2015 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 4.180.998,00 zł
na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina” jako pomoc finansową z Powiatu Tomaszowskiego
oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Po roku 2015 nie planuje
się nowych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii
Europejskiej z uwagi na brak danych w tym zakresie.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, iż w 2015 roku dochody ogółem zaplanowano
na poziomie 95,00 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2014 roku.
Zakładany niższy poziom dochodów ogółem jest wynikiem niższych dotacji na zadania
bieżące o około 6,6 mln zł oraz na zadania inwestycyjne o około 6,9 mln zł w stosunku
do roku poprzedniego. W dalszych latach na poziom dochodów ogółem ma wpływ także
poziom planowanych dochodów majątkowych.
Nadmieniła, iż wydatki bieżące na 2015 rok zostały zaplanowane na poziomie 96,97
% przewidywanego wykonania roku 2014. Niższy poziom tych wydatków spowodowany
jest niższymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz niższymi
wydatkami z tytułu wyżej wymienionych projektów realizowanych w ramach wydatków
bieżących. Z uwagi na powyższe plan wydatków nie wykazuje dynamiki wzrostu.
W 2016 roku planuje się nieznaczny wzrost wydatków bieżących o ok. 0,17 %,
a w kolejnych latach sukcesywny powolny ich wzrost, tj. w 2017 - 1,25 %, w 2018 -1,35 %,
w 2019 – 2,0 % oraz 2,5 % w latach 2020 – 2022.
Poziom wzrostu wydatków na zadania bieżące uwarunkowany jest zawartymi
umowami kredytowymi oraz przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków
bieżących w stosunku do dochodów bieżących.
Mówczyni poinformowała, iż zakładane większe tempo wzrostu dochodów
bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej
nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.
Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano na stosunkowo niskim poziomie
w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. Należy podkreślić jednak, że
poziom wydatków majątkowych w 2014 r. był zaplanowany na bardzo wysokim poziomie
tj. o około 10 mln zł wyższym niż zrealizowane wydatki majątkowe w 2013 r. i o około
16 mln zł wyższym niż w 2012 roku.

8

Wydatki majątkowe w latach następnych tj. 2016 - 2022 zostały zaplanowane
na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym
założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych
na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się
dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego,
a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały,
zostały oznaczone „* ”.
A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
bądź zmiany terminów i tempa realizacji. W latach 2021 - 2022 z uwagi na brak planu
w zakresie dochodów majątkowych, finansowanie wydatków inwestycyjnych będzie
następować z nadwyżki operacyjnej.
Nadmieniła iż od roku 2015 nie planuje się zaciągać nowych kredytów, natomiast
wprowadza się do budżetu wolne środki niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie
4.299.440,50 zł, celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek.
Rozchody zaplanowane na lata 2015 - 2022 wynikają z zawartych umów. Planowane
spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia, a tym
samym jego udziału w planowanych dochodach ogółem w poszczególnych latach.
Przy zachowaniu przyjętych założeń całkowita spłata zaciągniętego długu nastąpi
w roku 2022. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania rozchodów
z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach dopuszczalnych ustawowo
wskaźników, ustalonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2015 – 2022 oparta została na założeniu
umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie
wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta.
Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 jest
wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju
społecznego i ekonomicznego Miasta. Część przedsięwzięć może uzyskać dofinansowanie
ze środków budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej obejmującej lata
2015 – 2020. Przedstawione założenia

należy ocenić jako realistyczne i możliwe

do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu
zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju
z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spłaty
zadłużenia.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje

wydatki

na programy, projekty i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych:
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1)

Projekt „Kolorowe Przedszkole” - realizowany jest przez Przedszkole Nr 11
i Przedszkole Nr 20. Limit wydatków w roku 2015 wynosi 190.733,00 zł.

2) Projekt „Wsparcie” jest realizowany od 2008 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. W 2015 roku planuje się wydatki w wysokości 396.315,87 zł.
3) „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie
tomaszowskim”. W 2015 roku planuje się wydatki w wysokości 162.730,00 zł.
4)

Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja
miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką". Planowany limit wydatków
w 2015 roku wynosi 110.000,00 zł.

5)

Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele
kulturalne „Miasto otwarte" - kontynuacja zadania planowana w latach 2016-2018.
Mówczyni poinformowała, iż Gmina Miasto aktualnie nie planuje zadań

realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno - prywatnego.
W dalszej części wypowiedzi Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta przedstawiła
pozostałe przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.
W ramach wydatków bieżących planuje się kontynuację rozpoczętego w 2014 roku
„Gminnego programu aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Limit
wydatków w 2014 roku wynosi 30.218,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2015 ze środków
własnych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:
•

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – w kwocie 110.000,00 zł,
którą przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

•

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa (budowa ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej
i Szmaragdowej w cyklu 3-letnim tj. 2015 - 2017. W roku 2015 przewiduje się budowę
jednej z czterech ulic. Realizację pozostałych ulic przewiduje się w latach 2016 - 2019.
Wydatki w 2015 roku wyniosą 615.000 zł.

•

Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej - realizacja zadania w cyklu
dwuletnim z terminem zakończenia w 2015 roku. Planowany limit wydatków
w 2015 roku wynosi 415.000,00 zł.

•

Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej
i Rzecznej - realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia
w 2015 roku. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 17.000,00 zł.

•

Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórce - realizacja
zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia w 2015 roku. Planowany limit
wydatków w 2015 roku wynosi 198.000,00 zł.
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•

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom
w ciągu ul. Gminna - Cisowa. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi
4.500.000,00 zł.

•

Rekultywacja składowiska odpadów – zadanie przewidziane do realizacji w cyklu
3 - letnim w latach 2015 - 2017. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi
150.000,00 zł.

•

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem
oraz zagospodarowaniem terenu Gimnazjum nr 3. Planowany limit wydatków
w 2015 roku wynosi 300.000,00 zł.
Mówczyni przedstawiła projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki

w 2015 roku aplikuje o środki zewnętrzne:
o

„Budowa ulicy Chopina” – zadanie zostało przewidziane jest do realizacji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zgodnie ze złożonym wnioskiem
o dofinansowanie. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi
5.000.000,00 zł.

Następnie mówczyni przedstawiła zadania, które z uwagi na uwarunkowania
finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2020 ze środków własnych:
•

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu;

•

Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica;

•

Budowa ulicy Siedmiodomki;

•

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy;

•

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala;

•

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych w Zespole
Szkół nr 8;

•

Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 3
oraz Gimnazjum nr 7.
W

dalszej

kolejności

mówczyni

przedstawiła

zadania,

których

realizacja

uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych:
• Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc
rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”

- w roku 2015 planuje się

kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w celu
przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie
finansowej na lata 2015 - 2020.
• Projekt pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele
kulturalne „Miasto otwarte",
•

Budowa ciągu pieszo - rowerowego Skansen – Łąki Ciebłowickie,

11

•

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych,

•

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien
Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ul. Piaskowej,

•

E – urząd,

•

Monitoring miasta,

•

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze
objętym rewitalizacją - w roku 2015 planuje się rozpoczęcie prac związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej ww. projektu,

•

Przebudowa boiska głównego OSiR,

•

Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku
Miejskim im. „Solidarności”,

•

Przebudowa

i

modernizacja

przystani

nad

rzeką

Pilicą

wraz

z zagospodarowaniem terenu,
•

Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej
i Małej - w roku 2015 planuje się zakończenie prac projektowych

przebudowy

w/w ulic,
•

Renowacja Parku Rodego,

•

Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku
Muzeum,

•

Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,

•

Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące,

•

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.
Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu

własnego. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie/aktualizacje dokumentacji, w celu
przygotowania zadań do nowej perspektywy finansowej.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącej

projektu

„Wieloletniej

uchwały

Prognozy

w

Finansowej

sprawie

uchwalenia

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”;
Następnie

Pan

Kazimierz

Pietrzyk

Wiceprzewodniczący

Rady

Miejskiej

przedstawił uchwałę nr V/391/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do protokołu.
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Pan

Marek

Kubiak

Przewodniczący

Komisji

Gospodarki

Mieszkaniowej,

Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Tomasz Zdonek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
c) dyskusja;
W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad
przedmiotowym projektem uchwały.
d) głosowanie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał po głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015 -2022”.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 21 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła przedmiotową uchwałę.
W/w uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod numerem
VI/25/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 5.

Wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu „Budżetu
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.

Pan Marcin Witko Prezydent Miasta podkreślił, iż budżet miasta powinien być
przede wszystkim zrównoważony, czyli taki, aby dochody i przychody równały się
wydatkom i rozchodom. Nadmienił, iż ktoś kiedyś powiedział, że „po to w budżecie są
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tabelki, działy i rozdziały, żeby zwykłe oczy nie widziały, gdzie się pieniądze podziały”.
Dodał, iż budżet na 2015 rok ma być budżetem oddłużenia miasta i przygotowania go
na nową perspektywę unijną w kontekście pozyskiwania jak największych funduszy
zewnętrznych.
W dalszej części obrad sesji Pan Marcin Witko Prezydent Miasta przedstawił
za pośrednictwem prezentacji multimedialnej wydatkowanie środków budżetowych
w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta oraz źródła uzyskiwania dochodów.
Poinformował, iż dochody miasta w 2015 roku planuje się na poziomie 180.613.606,71
zł i są to dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań oraz dochody wynikające
z gospodarowania majątkiem miasta. Środki te będą między innymi pochodziły
z następujących źródeł:
o

z podatków i opłat lokalnych 51.369.420,00 zł;

o

z podatków dochodowych mieszkańców i przedsiębiorców (PIT, CIT) 43.888.707,00
zł;

o

subwencja z budżetu państwa 42.687.721,00 zł;

o

z gospodarowania majątkiem miasta 11.280.998,00 zł;

o

z pozyskanych środków zewnętrznych 9.660.724,71 zł.
Pan Prezydent Miasta poinformował, iż w 2015 roku planuje się wydatkować kwotę

178.836.456,71

zł,

w

tym

na

bieżącą

realizację

zadań

159.422.296,71

zł

oraz

na gospodarowanie majątkiem Miasta 19.414.160,00 zł. Zwrócił uwagę, iż dochody są
zaplanowane na wyższym poziomie niż wydatki, co będzie stanowiło nadwyżkę
budżetową.
Poinformował, iż na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę
65.896.534,14 zł (41,33 % budżetu). Subwencja oświatowa wynosić będzie 37.458.280,00 zł,
zaś dotacja dla przedszkoli 2.636.383,00 zł. Kwoty te pokrywają 60,84 % wydatków
na oświatę. Zatem różnicę w wysokości 25.801.871,14 zł należy pokryć z dochodów
własnych miasta. Mówca zwrócił uwagę, iż państwo zleca samorządom do realizacji
zadania, nie przekazując środków na ten cel.
Dodał, iż w obszarze oświaty i wychowania na szkoły podstawowe wydatkowana
zostanie kwota 25.732.102,17 zł, na gimnazja 15.561.942,00 zł, na przedszkola 19.050.183,00 zł,
na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 492.491,00 zł, na dowożenie
uczniów 103.560,00 zł, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 150.000 zł, na stołówki
szkolne 1.678.416,97 zł, na pływalnie szkolne 2.281.199,00 zł, zaś na świetlice szkolne
1.367.728,86 zł.
Prezydent Miasta poinformował, iż na pomoc społeczną w 2015 roku planuje się
wydatkować kwotę 37.517.142,71 zł (23,53 %). Dotacja z budżetu państwa wyniesie
25.843.882,71 zł i pokrywać będzie 68,89 % wydatków na pomoc społeczną. W tym
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przypadku całkowite wydatki również przekraczają dotację z budżetu państwa, więc różnicę
należy pokryć z dochodów własnych miasta w kwocie 11.673.260,00 zł. W ramach pomocy
społecznej w 2015 roku sfinansuje się następujące zadania:
1) rodziny zastępcze i wspieranie rodziny 165.342,00 zł;
2) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 19.760.602,00 zł;
3) dodatki mieszkaniowe 2.761.282,00 zł;
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 5.459.908,84 zł;
5) usługi opiekuńcze 153.371,00 zł;
6) zasiłki stałe 3.086.668,00 zł;
7) wydatki na funkcjonowanie MOPS 3.534.435,00 zł.
Mówca poinformował, iż w ramach polityki społecznej sfinansowane będzie także
funkcjonowanie żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł. Natomiast pozostała działalność pomocy
społecznej obejmuje: finansowanie dożywiania dzieci i dorosłych w wysokości 1.225.256,00
zł, finansowanie prac społecznie – użytecznych 170.000,00 zł oraz finansowanie Domu
Dziennego Pobytu 224.317,00 zł.
Pan Marcin Witko Prezydent Miasta poinformował, iż na realizację zadań
w kolejnym dziale, tj. gospodarka komunalna i ochrona środowiska miasto wydatkuje kwotę
10.446.779,00 zł (6,55% budżetu), w tym między innymi na:
o

gospodarkę odpadami 5.734.508,00 zł;

o

schronisko dla bezdomnych zwierząt 380.000 zł;

o

oświetlenie miasta 1.842.000 zł;

o

oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni 1.396.710,00 zł.
Mówca zwrócił uwagę, iż utworzony zostanie Zakład Obsługi Miasta. Realizacja tego

zadania została również uwzględniona w budżecie miasta. Głównym zadaniem Zakładu
Obsługi Miasta będzie poprawa i utrzymywanie czystości i porządku w mieście,
na co szczególnie mieszkańcy zwracają uwagę. Przewiduje się, że w Zakładzie Obsługi
Miasta będą realizowane zadania będące dotychczas w zakresie obowiązków Wydziału
Inżyniera Miasta, tj. bieżące utrzymanie dróg, obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
targowiska miejskiego, jak i cmentarz komunalny. Wyraził nadzieję, że powołanie tego typu
jednostki budżetowej pozwoli na to, aby mieszkańcy zauważyli, że w mieście jest czysto.
Mówca poinformował, iż w 2015 roku planuje się wydatkować kwotę 8.553.610,00 zł
z przeznaczeniem na transport i łączność. Zaznaczył również, iż prowadzone są prace nad
wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. W planach jest wprowadzenie tego
udogodnienia z dniem 1 września 2015 roku. Wyraził zdanie, iż bardziej uzasadnionym
rozwiązaniem jest dotowanie komunikacji z budżetu miasta w większym stopniu, aby
umożliwić bezpłatne przejazdy mieszkańcom miasta, a nie dopłacać do „pustych” kursów.
Zwrócił również uwagę, iż tabor autobusowy wymaga nawet nie modernizacji, tylko jego
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całkowitej wymiany. Zamiarem jest sięgnięcie po fundusze zewnętrzne z przeznaczeniem
na ten cel. Wyraził ubolewanie brakiem obecności przedstawicieli poszczególnych spółek
miejskich.
Prezydent Miasta poinformował, iż zostaną podjęte działania mające na celu
stopniowe zamykanie strefy płatnego parkowania. W dniu jutrzejszym odbędzie się
spotkanie, podczas którego znane będą jakieś szczegóły.
Poinformował również, iż na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
wydatkowane zostaną środki w wysokości 4.711.300,00 zł (2,96 % budżetu). Z tych środków
utrzymywane będą tomaszowskie instytucje kultury. Utworzone ma zostać Tomaszowskie
Centrum Kultury, które ma przede wszystkim zająć się koordynacją pracy dotychczasowych
placówek kultury. Wyraził ubolewanie związane z nieobecnością podczas sesji pracowników
kultury. Nadmienił, iż w przyszłości planuje się stworzyć budżety dla tych placówek
w ten sposób, aby część stanowiła budżet organizacyjny, a część budżet zadaniowy.
Podkreślił, iż w Tomaszowie Mazowieckim powinno nastąpić poszerzenie oferty kulturalnej
dla mieszkańców. Poinformował również, iż do kalendarza imprez kulturalnych powrócą
Dni Tomaszowa.
Pan Marcin Witko Prezydent Miasta poinformował, iż na kulturę fizyczną
w 2015 roku wydatkuje się kwotę 2.920.278,00 zł, co stanowi 1,83 % budżetu. Ze środków
tych utrzymywany będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz finansowane będą dotacje
dla klubów i organizacji sportowych, a także stypendia dla wyróżniających się
tomaszowskich sportowców.
Natomiast na finansowanie działań z zakresu ochrony zdrowia wydatkowane
zostaną środki w wysokości 2.456.648,00 zł, co stanowi 1,54 % budżetu. Ze środków tych
finansowane będzie utrzymanie jako instytucji wspierającej najmłodszych potrzebujących
szczególnego rodzaju wsparcia i ich rodziców. Jednocześnie z tego źródła finansowane są
wszelkie działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promowania
zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
Na

zapewnienie

bezpieczeństwa

mieszkańcom

miasta

zaplanowano

do wydatkowania kwotę 1.826.766,00 zł (1,15 % budżetu). W 2015 roku planuje się zakupić
dwa nowoczesne wozy strażackie. Wydatki miasta na gospodarkę mieszkaniową wyniosą
1.320.500,00 zł (0,83% budżetu). Natomiast wydatki na turystykę i promocję osiągną wartość
467.776,00 zł (0,29 % budżetu). Wyraził nadzieję, że kolejny budżet będzie tym, kiedy zacznie
się sukcesywnie zwiększać nakłady na turystykę i promocję miasta. Obecnie obserwuje się
mały dostęp do materiałów promujących Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie, Muzeum
itd. W okolicznych hotelach trudno znaleźć informacje na temat atrakcji Tomaszowa
Mazowieckiego.
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Pan Marcin Witko Prezydent Miasta poinformował, iż wydatki na administrację
publiczną to kwota 13.828.740,00 zł, co stanowi 8,67 % budżetu. Dodał, iż w budżecie miasta
zaplanowano również środki na zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej obrad Rady Miejskiej
i posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Umożliwi to mieszkańcom ułatwienie odbioru tego,
co się dzieje w mieście oraz podczas posiedzeń Rady Miejskiej poprzez bezpośrednie
przeprowadzanie transmisji internetowych. Rozważa się również zmianę udostępniania
materiałów radnym z wersji papierowej na elektroniczną w trosce o wysokie wydatki
na papier. Na obsługę długu publicznego planuje się wydatkować kwotę 2.976.738,00 zł,
tj. 1,87 % budżetu. Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 r. ukształtuje się na poziomie
76.482.758,70 zł. Zadłużenie na koniec roku będzie stanowić 42 % przewidywanych
dochodów (maksymalna granica progu zadłużenia to 60 %). Przypomniał, iż rok temu stan
zadłużenia kształtował się na poziomie 90.000.000 zł, na koniec 2014 roku wynosił 81.000.000
zł. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że stan zadłużenia będzie niższy niż obecnie
zakładany, co będzie stanowiło około 40 % zadłużenia. Wytłumaczył, iż chcąc czynić
starania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych, należy dysponować wkładem
własnym. Dlatego też im mniejsze zadłużenie miasta, tym większa możliwość sięgnięcia
po środki unijne w tej ostatniej tak dużej perspektywie finansowej. Nadmienił, iż budżet
roku 2015 jest budżetem oddłużeniowym.
W dalszej części wypowiedzi Pan Marcin Witko Prezydent Miasta odniósł się
do realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Wyjaśnił, iż z uwagi na specyfikę budżetu
liczba zadań inwestycyjnych nie jest na wystarczającym poziomie. Środki budżetowe
zaplanowane na wydatki majątkowe w kwocie 19.414.160,00 zł mają być przeznaczone
na inwestycje związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
Mówca poinformował, iż do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2015 roku
będą należeć:
o

przebudowa wiaduktu w ciągu ulic Gminna – Cisowa 4.500.000,00 zł;

o

budowa ulicy Chopina 5.000.000,00 zł.
W 2015 roku będą kontynuowane rozpoczęte zadania inwestycyjne w ramach

projektów:
o

budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańska 415.000,00 zł;

o

budowa ulic w osiedlu Wierzbowa: Agatowa, Turkusowa, Szafirowa, Szmaragdowa
615.000,00 zł.
Prezydent Miasta poinformował, iż w 2015 roku będą podejmowane nowe

wyzwania, do których należy realizacja projektów:
o

przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy Nadrzecznej 198.000,00 zł;

o

rekultywacja składowiska odpadów 150.000,00 zł;
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o

współpraca z powiatem tomaszowskim w zakresie przebudowy dróg i mostów
na terenie miasta 1.220.160,00 zł.
Dodał, iż miasto jest przygotowane do rozpoczęcia kolejnych projektów w miarę

pozyskania środków zewnętrznych (projekt „Miasto nad rzeką” oraz projekt „Miasto
otwarte”). Aby wspierać rozwój mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego na każdym
etapie ich życia będą realizowane następujące projekty:
o

„Kolorowe przedszkole” 190.733,00 zł;

o

„Wsparcie” 396.315,87 zł.
Mówca nadmienił, iż w tegorocznym budżecie miasta wygospodarowano rezerwę

inwestycyjną w wysokości 4.902.000,00 zł, w ramach której realizowane mogą być
dodatkowe zadania pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego: budowa
nowego żłobka, stadionu miejskiego, realizacja budżetu obywatelskiego, budowa
chodników oraz ulic.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Marcin Witko Prezydent Miasta
zarekomendował budżet miasta na 2015 rok jako budżet oddłużający miasto i jednocześnie
powodujący to, że będzie można w przyszłości z większą siłą sięgnąć po środki zewnętrzne.
Radny Cezary Krawczyk zgodził się z wypowiedzią Prezydenta Miasta, że budżet
roku 2015 i z pewnością kolejne budżety będą miały kluczowe znaczenie dla miasta, gdyż
zbliża się ostatni możliwy okres do pozyskania znacznych środków unijnych. Wyraził
opinię, iż będzie dość duża łatwość w pozyskiwaniu tych środków z uwagi na prawidłowo
napisany wniosek oraz fakt, że mniejsze samorządy nie będą aplikować o te środki. Stąd
tak duże znacznie ma wykreowanie środków w budżecie na wkłady własny, bez którego
nie można sięgać po fundusze zewnętrzne. Zdaniem radnego należy zwrócić uwagę
na pozytywne zjawiska w budżecie, tj. mniejsza kwota zadłużenia miasta w porównaniu
z ubiegłymi latami. Niemniej jednak należy zwrócić również uwagę na mniej korzystne
strony tego budżetu. Po stronie wydatków jest on niższy niż budżet ubiegłoroczny.
Inwestycje na poziomie 10,83 % zaplanowane do realizacji 2015 roku nie napawają
do większego optymizmu. W ocenie radnego stan zadłużenia miasta na koniec 2015 roku
mimo spadku w porównaniu z latami ubiegłymi nadal jest wysoki, które utrudnia dość
aktywną politykę rozwojową miasta. Ten budżet zakłada, że spadają wydatki inwestycyjne,
nie zaś bieżące. Dochodzą nowe zadania, które będą generować dodatkowe koszty,
tj. zreorganizowanie służb komunalnych, placówek kulturalnych. Zwrócił uwagę, iż
dodatkowe koszty z budżetu miasta będą generowały plany bezpłatnej komunikacji
miejskiej oraz wymiana taboru autobusowego. Należy mieć świadomość, że każdy milion
dołożony z budżetu do komunikacji stanowi cztery miliony, które miasto mogłoby pozyskać
z programów unijnych. Należy również zwrócić uwagę, że dopłata do oświaty nie wynika
tylko ze złej polityki rządu i braku realizacji wszystkich oczekiwań samorządu. Zdaniem
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radnego należy się przyjrzeć funkcjonowaniu tych placówek, ponieważ nie wszystkie
samorządy podobnej wielkości dopłacają aż tak wysokie kwoty do funkcjonowania oświaty.
Kwestia
ta odnosi się również do opieki społecznej.
Mówca wyraził zdanie, iż zmniejszony stan zadłużenia miasta w porównaniu
z rokiem ubiegłym jest z pewnością krokiem do oddłużenia miasta, nie jest zaś istotnym
elementem,

które

spowoduje

wykreowanie

dodatkowych

środków

na

działania

inwestycyjne. Na zakończenie swojej wypowiedzi mówca zasugerował, aby w trakcie roku
budżetowego oraz przy projektowaniu kolejnych budżetów przyjrzeć się sferze wydatków
bieżących pod kątem ich racjonalnego wydatkowania. Ponownie podkreślił, iż każdy milion
wydatkowany na wydatki bieżące stanowi cztery miliony nie pozyskanych środków
inwestycyjnych.
Pan Marcin Witko Prezydent Miasta przypomniał, iż rok 2014 był rokiem
wyborczym, w związku z czym wydatki oraz dochody były skumulowane na najwyższym
poziomie. Poinformował iż są samorządy, które dopłacają do oświaty znacznie więcej niż
samorząd tomaszowski, nawet ponad 500 % otrzymywanej subwencji.
Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta uzupełniając wypowiedź przedmówcy
poinformowała, iż przedłożony projekt budżetu na 2015 rok po stronie dochodowej jest
nieco niższy niż w 2014 roku z dwóch ważnych powodów. Wyjaśniła, iż w roku 2015
nie będą realizowane pewne projekty z dofinansowaniem unijnym: projekt „Partnerstwo
na rzecz rozwoju obszaru Doliny Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” oraz projekt
„Wsparcie”. Zawsze każdy nowy budżet na dany rok jest odpowiednio niższy po stronie
dochodowej i wydatkowej niż kolejne w ciągu roku. Wyjaśniła, iż nie wszystkie dotacje
z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo gwarantowanych dla samorządu są
przekazywane

na

początku

roku.

W

trakcie

roku

budżetowego

wiele

zadań

gwarantowanych ustawowo jest dofinansowana dotacjami w ramach tzw. rezerw celowych
w budżecie państwa. Ponadto w 2014 roku oraz w poprzednich latach znaczna ilość
inwestycji była finansowana z udziałem środków unijnych w kończącej się obecnie
perspektywie finansowej przypadającej na lata 2007 – 2014. Rewitalizacja Placu Kościuszki
zakończona w grudniu 2014 roku była dofinansowana ze środków unijnych w kwocie
prawie 11.000.000 zł. Stąd były wyższe wydatki majątkowe oraz kwoty dochodowe. Rok
2015 jest pierwszym rokiem o stosunkowo niższym poziomie wydatków inwestycyjnych,
natomiast w kolejnych latach miasto będzie sięgać po pieniądze unijne i odpowiednio
zwiększać te wydatki.
Radny Wiesław Pawłowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Cezarego
Krawczyka zwrócił uwagę, że w zakresie najistotniejszej części dochodowej tj. podatków
od osób fizycznych rok rocznie budżet Tomaszowa Mazowieckiego wzrasta średnio o 8 %.

19

Oznacza to, że tomaszowianie bardzo dobrze pracują. Pozwala to tworzyć nowe inwestycje.
Zwrócił ponadto uwagę, iż obecnie niski poziom inwestycji pozwala na kumulowanie
środków na najbliższe lata, kiedy będzie można wesprzeć wydatki inwestycyjne o środki
zewnętrzne. W odniesieniu do wypowiedzi dotyczącej stanu zadłużenia miasta mówca
stwierdził, iż nie można z dnia na dzień zmienić całej struktury funkcjonowania miasta.
Należy zwrócić uwagę na to, że zmniejszanie wydatków wymaga rozwagi i czasu, gdyż
miasto nieustanne funkcjonuje. W pierwszej kolejności należy wdrożyć pewne mechanizmy,
za czym pójdą oszczędności. Należy z optymizmem podejść do budżetu, który jest
zrównoważony i tworzy oszczędności na przyszłe wydatki wsparte przez środki unijne.
Na zakończenie swojej wypowiedzi radny stwierdził, iż wprowadzenie bezpłatnych
przejazdów autobusami MZK spowoduje zmniejszenie ruchu samochodów, a tym samym
zmniejszenie zanieczyszczenia spalinami, co będzie skutkowało zwiększoną ochroną
środowiska naturalnego.
Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta dodała, iż wydatki na pomoc społeczną
nie są dobrym zjawiskiem w żadnym samorządzie. Pomoc społeczna w 2015 roku będzie
znacznie dofinansowana ze środków własnych. Wynika to z zasady konstrukcji
finansowania tych zadań poprzez budżet państwa, jak i również budżet samorządowy.
Część tych zadań posiada gwarantowane finansowanie z budżetu państwa w formie zadań
zleconych. Część tych zadań to zadania własne, które są finansowane z budżetu miasta.
Kwestia dotyczy również finansowania z budżetu miasta w znacznej części obszaru oświaty
i wychowania. Państwo dofinansowuje szkoły podstawowe i gimnazja. Natomiast
wychowanie przedszkolne jest zadaniem własnym miasta. Od dwóch lat to zadanie jest
dofinansowane z budżetu państwa.
Na tym zakończono dyskusję.
Dotyczy punktu 6.
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

„Budżetu

Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”:
a)

przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką;

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Barbara Koścista Skarbnik
Miasta. Poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały został przekazany radnym
w dniu 14 stycznia 2015 roku wraz z autopoprawką przekazaną w dniu 26 stycznia 2015
roku. Mówczyni poinformowała, iż zgodnie z § 1 przedmiotowego projektu uchwały
uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015. Natomiast zgodnie z § 2
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projektu ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 180.613.606,71 zł, zgodnie
z tabelą nr 1 z tego:
1) dochody bieżące – 169.332.608,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.236.398,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą
nr 1.1.2.;
2) dochody majątkowe – 11.280.998,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.
Zgodnie z § 3 przedmiotowego projektu uchwały ustala się wydatki ogółem budżetu
miasta w wysokości 178.836.456,71 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:
1) wydatki bieżące – 159.422.296,71 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.236.398,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
2) wydatki majątkowe - 19.414.160,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, iż zgodnie z kolejnym paragrafem ustala się
nadwyżkę budżetu miasta na rok 2015 w wysokości 1.777.150,00 zł, którą przeznacza się
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie
z tabelą nr 4. Ustala się przychody w wysokości 4.299.440,50 zł, z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelami
nr 4 i nr 5. Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek
w 2015 roku w wysokości 6.076.590,50 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.
Nadmieniła, iż § 7 przedmiotowego projektu uchwały wskazuje, że ustala się limit
zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w wysokości do 10.132.137,00 zł. Ponadto ustala się kwotę wydatków
przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych gwarancji
i poręczeń, w wysokości do 543.362,00 zł.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, iż zgodnie z § 9 przedmiotowego projektu
uchwały w ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości
7.707.000,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna budżetu - 750.000,00 zł;
2) rezerwy celowe budżetu – 6.957.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
Natomiast w ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości
11.306.730,00 zł dla:
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1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.089.160,00 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.474.000,00 zł,
b) dotacje celowe w wysokości 1.615.160,00 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.217.570,00 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w wysokości 3.188.670,00 zł,
b) dotacje celowe w wysokości 2.028.900,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Nadmieniła, iż zgodnie z § 11 projektu w dochodach i wydatkach budżetu ustala się :
1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
1.227.200,00 zł;
2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości
1.192.200,00 zł,
b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
Mówczyni nadmieniła, iż w § 12 przedmiotowego projektu uchwały wskazuje się, że
w dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane
na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach i wydatki nimi
finansowane w wysokości 6.302.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Nadmieniła, iż ustala
się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
na kwotę 2.797.458,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7. Ponadto ustala się plan
finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na kwotę 601.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Zgodnie z § 16 przedmiotowego projektu uchwały upoważnia się Prezydenta Miasta
do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy oraz składek od nich naliczanych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami
i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania,
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z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł,
6) przekazania

uprawnień

kierownikom

podległych

jednostek

organizacyjnych

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym
jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.
Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta poinformowała, iż wykonanie uchwały
powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
b)

przedstawienie

opinii

Komisji

Budżetu

i

Działalności

Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej przedstawił opinię końcową do projektu „Budżetu Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
W/w pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c)

przedstawienie

opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”;
Pan Krzysztof Pierściński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił
uchwałę

nr

V/392/2014

Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok.
Przedmiotowa opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.
d)

przedstawienie

opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2015 roku;
Następnie Pan Krzysztof Pierściński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przedstawił uchwałę nr V/393/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w roku 2015.
Przedmiotowa opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.
e)

przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii
i

wniosków

komisji

oraz

opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej;
Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta przedstawiła stanowisko Prezydenta Miasta
w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt budżetu Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na 2015 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych i w ustawowym terminie został przekazany Radzie Miejskiej do uchwalenia
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. W związku z pozytywnymi
opiniami wyrażonymi przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w następujących uchwałach:
1) uchwała nr V/392/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok,
2) uchwała nr V/393/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej
możliwości

sfinansowania

planowanego

deficytu

budżetu

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego na 2015 rok,
oraz pozytywną opinią Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej przedstawionej przez
Przewodniczącego tej Komisji w imieniu Prezydenta Miasta wniosła o uchwalenie budżetu
miasta na 2015 roku zgodnie z projektem przekazanych Radzie Miejskiej w dniu 14 stycznia
2015 roku wraz z autopoprawką do tego projektu uchwały przekazaną w dniu 26 stycznia
2015 roku.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały następującym stosunkiem głosów: 7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 1 głosie wstrzymującym.
Pan Tomasz Zdonek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Pan

Marek

Kubiak

Przewodniczący

Komisji

Gospodarki

Mieszkaniowej,

Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
f)

dyskusja;

Radna Zofia Szymańska w imieniu własnym, w imieniu radnej Beaty Stańczyk
i radnego Tomasza Zdonka, w imieniu radnych Rady Miejskiej, którzy wyrazili poparcie
dla wniosku o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2015 rok środków finansowych
na opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego schroniska dla bezdomnych
zwierząt oraz w imieniu mieszkańców miasta, którym bliski jest los bezpańskich zwierząt,
na ręce Prezydenta Miasta złożyła serdeczne podziękowania za przychylne ustosunkowanie
się do tej prośby. Ponadto radna wręczyła Prezydentowi Miasta pisemne podziękowanie.
Radny Tomasz Zdonek wyraził ubolewanie, że w poprzedniej kadencji nie udało mu
się wpłynąć na władze miasta, aby stworzona została dokumentacja techniczna budowy
nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Niemniej jednak nadmienił, iż cieszy się, że
udało się to już na początku nowej kadencji. Mówca wyraził zadowolenie, że w projekcie
budżetu zostały zarezerwowane pieniądze na budowę kotłowni przy schronisku
dla bezdomnych mężczyzn.
Radny Adam Iwanicki podziękował za przychylne ustosunkowanie się do wniosku
polegającego na zabezpieczeniu w budżecie środków na budowę kotłowni w schronisku
dla bezdomnych osób wraz z instalacją centralnego ogrzewania.
Radny Wiesław Pawłowski poruszył temat dotyczący wprowadzenia udogodnień
technicznych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta. Radny wystąpił z prośbą
do Prezydenta Miasta w zakresie rozważenia możliwości rozpoczęcia działań na rzecz
dostosowania Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych, aby ta grupa społeczna nie była
wykluczona

z

funkcjonowania

tomaszowskiej

społeczności.

Podkreślił,

iż

takie

przedsięwzięcie wymaga wielu przygotowań i czasu do realizacji, dlatego też temat
poruszył na początku roku budżetowego.
g)

głosowanie.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2015 rok” wraz z autopoprawką.
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Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 21 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana
pod numerem VI/26/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Marcin Witko Prezydent Miasta podziękował za jednogłośne poparcie projektu
budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok i zrozumienie celów, którym ma
służyć ten dokument, przede wszystkim, aby móc bardziej aktywnie sięgnąć po środki
unijne w przyszłości. Podziękował za pracę włożoną podczas posiedzeń komisji. Dodał
również, iż od dnia 1 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta na parterze będzie funkcjonowało
Obywatelskie Biuro Interwencji, w którym mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc
w rozwiązywaniu wszelkich spraw i problemów.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wiesława Pawłowskiego podkreślił, iż
rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozważano kwestię wprowadzenia windy
wewnętrznej na klatkach schodowych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnych korzystanie
z Urzędu Miasta oraz aby likwidować bariery architektoniczne w budynkach. W tym celu
należy określić, czy klatki schodowe w Urzędzie Miasta nie są zbyt wąskie na zamontowanie
tego typu wind przy balustradach.
Na tym zakończono realizację niniejszego punktu porządku obrad sesji.
Dotyczy punktu 7.
Podjęcie uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur
i zasad realizacji „Budżetu partycypacyjnego” Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
W związku z podjęciem przez Pana Marcina Witko Prezydenta Miasta inicjatywy
dotyczącej wdrożenia w życie budżetu partycypacyjnego Pan Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił przygotowany projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Poinformował, iż przedłożony projekt uchwały jest wyrazem intencji Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do opracowania i wdrożenia procedury realizacji
budżetu partycypacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim.
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Istotnym elementem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie mieszkańców w
gospodarowanie

częścią

budżetu

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki.

Budżet

partycypacyjny to także możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego jak również
wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju.
Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego ma na celu wspieranie i upowszechnianie
idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Przedłożony pod dzisiejsze obrady projekt uchwały jest uchwałą intencyjną
rozpoczynającą

procedurę

wprowadzenia

w

Tomaszowie

Mazowieckim

budżetu

partycypacyjnego zwanego również budżetem obywatelskim.
Realizując partycypacyjny model zarządzania Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki
Prezydent Miasta powoła zespół do spraw opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia
budżetu partycypacyjnego dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Mówca poinformował, iż zgodnie z § 1 przedmiotowego projektu uchwały dążąc
do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie
warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjmuje się za zasadne podjęcie
niezbędnych działań zmierzających do przygotowania i wdrożenia w Gminie Miasto
Tomaszów Mazowiecki tzw. „budżetu partycypacyjnego”. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1
przedmiotowego projektu uchwały w celu realizacji zadania opisanego w § 1 niezbędne jest
opracowanie procedur i zasad mających na celu wdrożenie budżetu partycypacyjnego
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu przyjmuje się
za zasadne powołanie „Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia
budżetu partycypacyjnego”. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Pan

Kazimierz

Pietrzyk

Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Działalności

Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia
procedur i zasad realizacji „Budżetu partycypacyjnego” Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 18 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
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Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/27/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 – minutową
przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej.
Po przewie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
Dotyczy punktu 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/322/2004
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału
w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Lucyna Pietrzyk Naczelnik
Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami.

Mówczyni

poinformowała,

iż

w przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się obniżenia wysokości dotychczasowych
bonifikat związanych ze sprzedażą komunalnych lokali mieszkalnych. Mówczyni
nadmieniła, iż zmiany polegają na:

1. Zmianie wysokości bonifikaty z 80% na:
1) 20 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu poniżej 5 lat;
2) 40 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu od 5 lat do 10 lat;
3) 60 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu powyżej 10 lat do 20 lat;
4) 80 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu powyżej 20 lat,
gdy płatność dokonywana jest jednorazowo.

2. Zmianie wysokości bonifikaty z 95% na:
1) 80 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu poniżej 5 lat;
2) 85 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu od 5 lat do 10 lat;
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3) 90 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu powyżej 10 lat do 20 lat;
4) 95 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy
nabywanego lokalu powyżej 20 lat
przy sprzedaży w budynkach położonych przy ul. Józefowskiej oraz w budynkach
oddanych do eksploatacji do 1950 r. poza strefą CENTRUM w obrysie ul. Gen. GrotaRoweckiego, Nowowiejska, Głowackiego, Graniczna, Smugowa, Legionów, Szeroka wraz
z w/w ulicami, przy wykupieniu przez najemców wszystkich lokali znajdujących się w tych
budynkach;

3. Zmianie wysokości bonifikaty przy sprzedaży na raty z dotychczasowych 60%
na połowę bonifikaty określonej w § 5 uchwały. Rozłożenie na raty nie ma
zastosowania dla sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach ujętych w § 6 ust. 1
uchwały.
Mówczyni nadmieniła, iż proponowana wysokość udzielanej bonifikaty najemcom
lub dzierżawcom uzależniona jest od czasu legitymowania się okresem najmu
lub dzierżawy. Bonifikata w wysokości 80% obowiązuje od 1996 roku i przez ten okres czasu
miasto sprzedało najemcom około 1300 mieszkań.
Propozycja zmniejszenia wysokości bonifikaty była omawiana podczas posiedzeń
Komisji

powołanej

do

opracowania

„Wieloletniego

programu

gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014-2018” i została
przedstawiona w planie przyjętym przez Radę Miejską uchwałą nr XLII/399/2013 z dnia
30 października 2013 r.
Biorąc pod uwagę fakt, że zasób mieszkaniowy z roku na rok maleje, a liczba osób
uprawnionych do uzyskania praw do lokalu komunalnego znacznie rośnie, zasadnym
wydaje się fakt obniżenia wysokości bonifikat. Pozwoli to na utrzymanie zasobu
mieszkaniowego Gminy na odpowiednim poziomie w celu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców naszego Miasta, a także na kontrolowany proces
prywatyzacji poprzez selektywną sprzedaż lokali mieszkalnych. Nowa wysokość bonifikat
będzie obowiązywała z dniem 1 czerwca 2015 r.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 2 niniejszego projektu uchwały wnioski najemców
lub dzierżawców o wykup lokali mieszkalnych złożone przed wejściem w życie niniejszej
uchwały, które nie zostały zakończone zawarciem umowy sprzedaży rozpatrywane będą
na dotychczasowych zasadach.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
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Pan Adam Iwanicki Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały następującym stosunkiem głosów: 5 głosów za,
przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących.
Pan

Kazimierz

Gospodarczej

Rady

Pietrzyk

Miejskiej

Przewodniczący
poinformował,

Komisji

iż

komisja

Budżetu

i

jednogłośnie

Działalności
pozytywnie

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/322/2004 Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz
ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 21 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/28/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym,
położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Lucyna Pietrzyk Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówczyni poinformowała, iż nieruchomość
położona w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 12 przy ul. Rzeźniczej nr 4, oznaczona
w ewidencji gruntów numerem 126 o pow. 224 m2, stanowi własność Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnych jatek miejskich, obecnie
Galeria Arkady, wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 921 z dnia
29 grudnia 1967 roku.
W listopadzie 2013 roku dzierżawca wystąpił do ówczesnego Prezydenta
o umożliwienie mu wykupu Galerii Arkady. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów
i wymaganych zgód we wrześniu 2014 roku przygotowany został projekt uchwały Rady
Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Arkady
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z przyznaniem pierwszeństwa jej nabycia dzierżawcy. Rada Miejska byłej kadencji głosami
11 przeciw, 10 za nie podjęła przedmiotowej uchwały.
W październiku 2014 roku dzierżawca ponownie wystąpił do Rady Miejskiej
o sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego wyżej opisanej nieruchomości, a następnie
w tym samym miesiącu wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości wykupu przez
niego budynku Galerii Arkady wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Wnioski
te pozostały do rozpatrzenia przez nową Radę.
Biorąc pod uwagę wnioski dotychczasowego dzierżawcy i pismo Przewodniczącego
Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2015 roku o zajęcie stanowiska i przedłożenia pod obrady
projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, przygotowano i przedstawiono projekt
uchwały dwuwariantowej dotyczącej wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej w całości

budynkiem użytkowym – Galerii Arkady,

z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku. Należy zaznaczyć że,
propozycja przekazania obiektu w użytkowanie wieczyste za przysłowiową złotówkę,
jak

wskazuje

w

swoim

wniosku

dotychczasowy

Dzierżawca,

jest

niezasadna

i nieekonomiczna.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Arkady Prezydent
Miasta uważa, że powinien on być tylko przedmiotem dzierżawy, gdyż tyko dzierżawa daje
możliwość właścicielowi nadzorowania działalności w niej prowadzonej.
Dlatego też Prezydent Miasta zwrócił się do radnych o przychylenie się do jego
stanowiska i nie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej 4 z przyznaniem
pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku.
Pan

Tomasz

Zdonek Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury,

Sportu

i Rekreacji Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie opowiedziała się
za nie wyrażeniem zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następującym
stosunkiem głosów: 5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach
wstrzymujących.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja poświęciła wiele czasu i uwagi przedmiotowej sprawie
podczas posiedzenia z udziałem Pana Bogdana Sobańskiego, Pana Wojciecha Kuca, Pani
Joanny Kubackiej, którzy przedstawili działalność Galerii Arkady. Wszyscy członkowie
komisji bardzo wysoko cenią działalność kulturalną prowadzoną przez Państwa Sobańskich.
Jednak komisja oddziela działalność kulturalną Galerii Arkady od możliwości wykupienia
tej nieruchomości. Dlatego też komisja pozytywnie opowiedziała się za nie wyrażeniem
zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następującym stosunkiem głosów:
6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących.
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Pan Marek Kubiak Przewodniczący Komisji Gospodarki

Mieszkaniowej,

Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie
opowiedziała się za nie wyrażeniem zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie wypracowała opinię
sprzeciwiającą się sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Radny Cezary Krawczyk poprosił o ustosunkowanie się do wypowiedzi Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wskazującej, że obiekt powinien być przedmiotem
dzierżawy w kolejnych okresach.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iż debata
powinna dotyczyć wyłącznie kwestii ewentualnej sprzedaży nieruchomości.
Radny Cezary Krawczyk stwierdził, iż odpowiedź na zadane pytanie rzutowałaby
na sposób głosowania przez niego nad przedmiotowym projektem uchwały. Radny wykazał
zainteresowanie rodzajem ewentualnej dzierżawy.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, iż ewentualne
głosy w sprawie dzierżawy będzie można zadać przy okazji wniosków i interpelacji
radnych.
Radny Tomasz Zdonek stwierdził, iż radni powinni mieć możliwość wypowiedzenia
się w kwestii Galerii Arkady. Wyraził chęć wysłuchania argumentów Pana Mariusza
Sobańskiego.
Pan Mariusz Sobański na początku swojej wypowiedzi nadmienił, iż jest
właścicielem i twórcą marki Galeria Arkady, miejsca kultury w mieście. Z ubolewaniem
stwierdził, iż w nieuzasadniony sposób próbuje się go usunąć z miejsca, które zostało przez
niego stworzone i przez 20 lat służyło społeczeństwu Tomaszowa Mazowieckiego. Mówca
uznał, iż pomawia się rodzinę Sobańskich i przypisuje ukryte intencje. Galeria Arkady
przetrwała pięć kadencji prezydenckich, ale z taką obojętnością i bezdusznym podejściem
do spraw galerii nigdy się nie spotkano. Dwukrotnie ten zabytek został odbudowany przez
Państwa Sobańskich i uratowany od całkowitej zagłady. Wynajęto ten lokal w momencie,
gdy nie nadawał się do niczego. Budynek był bez okien, ogrzewania, instalacji elektrycznej,
urządzeń sanitarnych, zagrzybiony, a w ostatnim czasie spalony i bez dachu. Nadmienił, iż
powierzono mu odbudowę galerii, którą przywrócił do pierwotnej funkcji. Mówca
zastanawiał się, czy Galeria Arkady przeszkadza zrewitalizowanemu Placowi Kościuszki.
Podkreślił, iż Arkady to obiekt strategiczny, unikalna placówka, słynąca w skali kraju
z organizowanych imprez o charakterze kulturalnym. Miejsce to służy mieszkańcom, jako
miejsce

wystaw,

koncertów,

z

odpowiednio

dobranym

tematycznie

repertuarem

dla dorosłych i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych. Jest miejscem aktywności wielu
stowarzyszeń i środowisk. Miasto nie tylko czerpie korzyści z czynszu 5,60 zł/m²,
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ale zyskuje wizerunek miejsca przyjaznego kulturze. Zrewitalizowana w tym roku Galeria
Arkady po raz pierwszy w swojej dwudziestoletniej historii doczekała się systemu
ogrzewania. Pojawił się jednak problem rozliczenia poniesionych nakładów finansowych.
Wtedy okazało się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem zaproponowanym przez
miasto będzie wykupienie lokalu. Nadmienił, iż nie uszczęśliwia go posiadanie tego obiektu,
tylko prowadzenie w nim dalej działalności. Wyjaśnił, iż miasto otrzymałoby pieniądze ze
sprzedaży nieruchomości, nie musiałoby rekompensować poniesionych przez

niego

nakładów remontowych, ale również zostałoby zwolnione z obowiązku utrzymania
i remontowania zabytkowego obiektu. Wyraził ubolewanie, że zarzuca się mu, że
po wykupieniu budynku prowadzona byłaby w nim inna działalność. Zapytał, czy miasto,
jak twierdzi Prezydent Miasta, jest najlepszym gwarantem tego, że galerii nie spotka taki los,
jak domu handlowego „Tomax”, który miał być biblioteką, klubu „Przyjaźń”, Ośrodka
Kultury „Tkacz”, na którego wykup nie było chętnych, budynku dawnej łaźni przy ulicy
Tkackiej? Mówca zapytał, jaki sposób na zagospodarowanie galerii ma w takim razie Rada
Miejska? Nadmienił, iż ze strony miasta otrzymał dokumenty, których nie może podpisać.
Są to projekty umów dzierżawy, które odbierają możliwość odzyskania poniesionych
nakładów. Prezydent Miasta w rozmowie podkreślał, że taka możliwość istnieje. Natomiast
nie zostało to ujęte w umowach otrzymanych w dniu 21 stycznia oraz 26 stycznia br., które
zawierają błędy i różnią się od umowy z 2011 roku, na której umawiano się opierać
i aneksować ją na kolejne 3 miesiące. Jednocześnie podkreślił, iż nie opuszcza galerii
dobrowolnie, lecz zostaje do tego zmuszony. Nadmienił, iż jest zainteresowany
kontynuowaniem działalności na prawach umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
na preferencyjnych proponowanych dotychczas warunkach. Pan Mariusz Sobański
zaproponował porozumienie w tej sprawie i zawarcie podobnej umowy, jaka miała miejsce
po pierwszym remoncie obiektu. Propozycja wskazuje na wydzierżawienie Arkad na czas
określony na uzgodnionych warunkach. Mówca zwrócił uwagę, iż należy pamiętać, że
Galeria Arkady to nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie.
Radny Tomasz Zdonek nadmienił, iż nie wątpi w dobre intencje Prezydenta Miasta
w tej sprawie. Jednocześnie nie należy nikomu tłumaczyć istotnej funkcji Galerii Arkady
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Stwierdził, iż okres trzymiesięcznej dzierżawy
galerii przez Państwa Sobańskich jest to czas, kiedy będzie można wypracować kompromis
na temat dalszych losów obiektu. Osiągnięty kompromis spowoduje wypracowanie
rozsądnego stanowiska w tej sprawie z pozytywnym przekazem dla mieszkańców miasta.
Radna Zofia Szymańska zabrała głos jako Przewodnicząca Klubu Radnych Miejskich
Prawa i Sprawiedliwości odnosząc się do wypowiedzi Pana Mariusza Sobańskiego.
Stwierdziła, iż jeżeli zamiarem Pana Sobańskiego było obrażenie radnych Rady Miejskiej
zarzutem obojętności i chęci usunięcia Pana Sobańskiego z Galerii Arkady, to skutek ten
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został osiągnięty. Oświadczyła, iż nigdy w wypowiedziach radnych Rady Miejskiej Prawa
i Sprawiedliwości nie padły słowa o usunięciu Pana Sobańskiego z tej lokalizacji, jak również
o zarzucie obojętności. Każdy z radnych bardzo szczegółowo pochylił się nad tym
problemem. Stwierdziła, iż radnym jest przykro za taką ocenę.
Pan Marcin Witko Prezydent Miasta przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Dotychczasowy dzierżawca wystąpił w listopadzie 2013 roku do ówczesnego Prezydenta
o umożliwienie mu wykupu Galerii Arkady. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów
i wymaganych
w

sprawie

zgód we wrześniu 2014 roku przygotowany został projekt uchwały

sprzedaży

nieruchomości

zabudowanej

budynkiem

Galerii

Arkady

z przyznaniem pierwszeństwa jej nabycia dzierżawcy. Rada Miejska byłej kadencji głosami
11 przeciw, 10 za nie podjęła przedmiotowej uchwały.
Mówca poinformował, iż na koniec października 2014 roku dzierżawca ponownie
wystąpił do ówczesnego Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości wykupu budynku
Galerii Arkady wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Wniosek ten jest
rozpatrywany na dzisiejszy sesji.
Dodał, iż w listopadzie 2014 roku dzierżawca zwrócił się również o zawarcie nowej
umowy dzierżawy. Po zapoznaniu się z całością sprawy uznał, iż z uwagi na to, iż
nieruchomość przylega bezpośrednio do zrewitalizowanego Placu Kościuszki należy
ponownie

przeanalizować

możliwość

jej

zagospodarowania.

Zaproponowano

dotychczasowemu dzierżawcy przedłużenie umowy dzierżawy początkowo na okres
3 miesięcy, a później na okres 6 miesięcy. Termin ten daje zarówno Prezydentowi, jak i nowo
wybranej Radzie Miejskiej możliwość rozważnego zajęcia stanowiska w przedmiotowej
sprawie. Jednocześnie zaznaczył, że nieruchomość dzierżawiona jest przez dotychczasowego
dzierżawcę od 1995 roku. Stosowne umowy były zawierane początkowo z Zakładem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, potem z Tomaszowskim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego,

a ostatecznie od 2012 roku z Gminą Miasto Tomaszów

Mazowiecki.
Ostatnia umowa dzierżawy była zawarta na preferencyjnych warunkach. Dzierżawca
za 1 m² powierzchni użytkowej budynku wnosił czynsz miesięczny w wysokości 5,60 zł.
Za prowadzenie ogródka gastronomicznego czynsz wynosił 1,42 zł. Dla porównania mówca
przedstawił inne stawki najmu w tej okolicy, które oscylują na poziomie 40 zł. Są też
instytucje, które wynajmują lokale w podobnym usytuowaniu na parterze za 120 zł za 1 m².
Twierdzenie, że stawka 5,60 zł nie jest ceną preferencyjną jest niestosowne. Poinformował
również, iż na ulicy Słowackiego mieszkańcy wynajmujący lokale mieszkalne z zasobu
komunalnego płacą ponad 8 zł za 1 m². W związku z pożarem nieruchomości Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki w ramach pomocy publicznej zawarła z dzierżawcą porozumienia:
w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego oraz w sprawie umorzenia
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czynszu za okres jednego miesiąca z powodu prac budowlanych na Placu Kościuszki
uniemożliwiającymi działalność Galerii Arkady. Ponadto należy wskazać, że w pierwszych
latach obowiązywania umowy dotychczasowy dzierżawca faktycznie poniósł nakłady
związane z remontem budynku, ale nakłady te, jak wynika z informacji uzyskanych
od TTBS, były rozliczone. W tym czasie również spółka ta dokonała naprawy i malowania
elewacji budynku za kwotę około 10.500 zł. Natomiast po pożarze Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki przeprowadziła remont budynku wydając na ten cel około 64.000 zł.
Poinformował, że Państwo Sobańscy nie przychylili się do jego propozycji dotyczącej
przedłużenia im dzierżawy na okres 6 miesięcy, niesłusznie oskarżając tym samym go, że
zamknął i uniemożliwił działalności Państwu Sobańskim. Dobry gospodarz to taki, który
dba o rozwój miasta w każdej dziedzinie życia, rozwoju przedsiębiorczości, kultury, sportu
i wielu innych. To również taki gospodarz, który dba, aby majątek miasta nie został
roztrwoniony i sprzedany za przysłowiową „złotówkę”. Rada Miejska poprzedniej kadencji
słusznie

zwróciła

uwagę,

że

Arkady

zarówno

pod

względem

historycznym,

architektonicznym i kulturowym są perełką miasta i nie powinny być sprzedane. Mówca
nadmienił, iż podziela to stanowisko i nie dopuści, by ktokolwiek robił biznes kosztem
miasta. Tylko wtedy, kiedy Galeria Arkady będzie własnością miasta istnieje pewność, że jej
funkcja kulturalna zostanie zachowana. Obecnie podejmowane są działania, aby ożywić
i przywrócić do życia zrewitalizowany Plac Kościuszki i aby Galeria Arkady również tętniła
życiem. Nadmienił, iż jego zamiarem jest, aby najlepsze lata dla Galerii Arkady dopiero
nadeszły.
Pan Mariusz Sobański dodał, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą
w sytuacji, gdy budynek jest odgrodzony siatką w związku z remontem Placu Kościuszki,
a przed nim wykopany jest wielki dół. Dlatego też uzasadnionym było zwrócenie się
o umorzenie czynszu za jeden miesiąc, w sytuacji trwającego trzy lata remontu w centrum
miasta. Podkreślił, iż odbudowa Galerii Arkady była wkładem własnym w rewitalizację
Placu Kościuszki. Stworzył się teraz problem, który należy rozwiązać. Z uwagi na problem
dotyczący rozliczenia remontu obiektu pojawił się wniosek o wykup Galerii Arkady. Jeżeli
nie będzie zgody na wykup, należy wypracować inne stanowisko. Podkreślił, iż sprawa
Galerii Arkady leży mu głęboko na sercu, dlatego też zawsze finansowo angażuje się
w wszelkiego rodzaju remonty przedmiotowego budynku. Zarzut, że kosztem miasta,
na kulturze robiony jest biznes, jest nie w porządku. Reasumując stwierdził, iż w dniu
31 grudnia 2014 roku skończyła się umowa, w skutek czego Galeria Arkady jest zamknięta.
Dodał, iż do dnia 31 stycznia 2015 roku jest zobowiązany opuścić Galerię Arkady.
Poinformował, iż do dziś nie jest w posiadaniu żadnego dokumentu, który mógłby pozwolić
cokolwiek planować.
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Wobec powyższego mówca wystąpił z prośbą do Prezydenta Miasta, aby przedłużył
okres wypowiedzenia umowy w celu swobodnego opuszczenia obiektu bądź w myśl
porozumienia z dnia 23 grudnia 2014 roku zawarł aneks do umowy na dotychczasowych
zasadach na kolejne 3 miesiące. Dodał, iż przedstawione propozycje umów odbiegają
w znacznym stopniu od poprzednich zapisów.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w związku z tym, iż projekt
uchwały został przygotowany dwuwariantowo, wyraża się / nie wyraża się zgody w pierwszej
kolejności należy przegłosować brzmienie § 1 projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto jest za wyrażeniem
zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w całości budynkiem użytkowym,
położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Rzeźniczej 4 o pow. 224 m² z przyznaniem
pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku?
Wynik głosowania: za wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
w całości budynkiem użytkowym, położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Rzeźniczej 4
oddano 0 głosów, przy 18 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących.
W dalszej kolejności Pani Lucyna Pietrzyk Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami przedstawiła brzmienie § 1 projektu uchwały z przegłosowanym
wariantem, a mianowicie:
„Nie wyraża się zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w całości budynkiem
użytkowym, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 126 w obr.12 o pow. 224 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/ 00001136/8, z przyznaniem
pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym,
położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 18 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących. Rada
Miejska większością głosów podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/29/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów
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Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pustej
nr 4.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Lucyna Pietrzyk Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówczyni poinformowała, iż działka oznaczona
w ewidencji gruntów miasta Tomaszowa Mazowieckiego numerem 635, położona w obr. 24
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pustej nr 4 o pow. 1255 m 2 stanowi własność Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki. Mówczyni nadmieniła, iż dla przedmiotowej nieruchomości
brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Zgodnie

z

zapisami

w

studium

kierunków

i

uwarunkowań

przestrzennego miasta działka znajduje się w terenach

zagospodarowania

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.
Uchwałą nr XLX/474/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
30 kwietnia 2014 roku wyrażona została zgoda na przyznanie w/w nieruchomości jako
nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za wywłaszczone mienie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy ks. Stanisława Grada. W dniu 21 listopada
2014 roku wpłynął wniosek od osoby, na rzecz której miała być dokonana zamiana
o wypłatę odszkodowania w kwocie pieniężnej bez uwzględniania działki zamiennej.
Mając powyższe na uwadze oraz w związku z realizacją dochodów budżetowych
przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyżej
opisanej

działki.

Sprzedaż

ta

będzie

realizowana

w

trybie

przetargu

ustnego

nieograniczonego.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Pan

Marek

Kubiak

Przewodniczący

Komisji

Gospodarki

Mieszkaniowej,

Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Pustej nr 4.
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Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/30/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki,

położonej

w

Tomaszowie

Mazowieckim

przy ul. Krzywej nr 4/6.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Lucyna Pietrzyk Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówczyni poinformowała, iż działka oznaczona
w ewidencji gruntów miasta Tomaszowa Mazowieckiego numerem 220, położona w obr. 9
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krzywej nr 4/6 o pow. 2637 m

2

stanowi własność

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Mówczyni nadmieniła, iż dla przedmiotowej
nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.

Zgodnie

z

zapisami

w

studium

kierunków

i

uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego miasta działka znajduje się w terenach

zabudowy

mieszkaniowej śródmiejskiej.
W związku z realizacją dochodów budżetowych przygotowany został projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyżej opisanej działki. Sprzedaż ta będzie
realizowana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Pan Marek Kubiak Przewodniczący Komisji Gospodarki

Mieszkaniowej,

Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iż komisja pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Krzywej nr 4/6.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
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Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/31/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych
przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Pan Leszek Tomczyk Naczelnik
Wydziału Edukacji. Mówca poinformował, iż ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwana powszechnie ustawą
rekrutacyjną określiła jednolite zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.
Kryteria zostały już wprowadzone od ubiegłego roku. Niemniej jednak w ubiegłym roku
kryteria te ustalał dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta. Natomiast
od roku szkolnego 2015/2016 na tzw. drugim etapie należy wprowadzić kryteria ustalone
przez Radę Miejską.
Przypomniał, iż pierwszeństwo do przyjęcia do przedszkola poza kryteriami mają
dzieci, które w tej chwili uczęszczają do placówki. Ponadto obowiązują kryteria
ministerialne stosowane na pierwszym etapie rekrutacyjnym. Na pozostałe wolne miejsca
stosowane są kryteria, które ujęte są w załączniku do projektu uchwały. Dodał również, iż
kryteria te były konsultowane z dyrekcjami przedszkoli oraz radami rodziców. Ponadto
mówca wniósł autopoprawkę w załączniku, aby w czwartym kryterium zamiast słowa
„placówki” użyć słowa „przedszkola” z uwagi na fakt, iż wniosek składa się do przedszkola,
a nie do zespołu. Nadmienił, iż dzieci 5 - letnie realizujące obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach, prowadzonych
przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Pan Tomasz Zdonek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Radna Beata Stańczyk zapytała, czy klasy „0” pozostaną w szkołach od września
2015 roku? Z pojawiających się informacji wynika, że wszystkie klasy „0” zostaną
przeniesione do przedszkoli publicznych.
Pan Leszek Tomczyk Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, iż w bieżącym roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie, w drodze którego wprowadzono
bardziej rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe. Obecnie oddziały zerowe funkcjonują

39

w trzech placówkach: w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 14 oraz Szkole
Podstawowej nr 7. Na spotkaniu z dyrektorami ustalono, że odstępuje się od tworzenia
oddziałów zerowych. W poprzednim roku szkolnym klasy „0” były we wszystkich
placówkach z wyjątkiem dwóch szkół podstawowych, gdyż w przedszkolach był cztery
roczniki (3, 4, 5 i 6 – latki). Obecnie w przedszkolach jest 3,5 rocznika. Zwiększona liczba
dzieci 6 – letnich z obowiązkiem szkolnym powoduje, że sale, z których korzystają szkoły,
będą potrzebne. W obecnym roku szkolnym niektóre sześciolatki poszły do szkoły, zatem
w zerówkach szkolnych musiałyby być jeszcze młodsze dzieci. Dodał, że dzieci
w wieku przedszkolnym jest 1822, a w oddziałach zerowych w szkołach jest wszystkich
dzieci około 2060. Należy mieć też na względzie, że nie wszystkie dzieci 3 i 4 – letnie są
posyłane do przedszkoli. Jest około 1200 dzieci w wieku 4 i 5 lat, a miejsc w przedszkolach
miejskich jest 1550. W mieście obecnie niepublicznych przedszkoli i szkół jest 16.
W niepublicznych przedszkolach jest ponad 300 dzieci. Uznano, iż w chwili obecnej
istniałoby zagrożenie, że dzieci pójdą do szkoły, a być może będą potrzebne sale i dlatego też
takie uzgodnienia z dyrektorami zostały poczynione.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod

głosowanie

projekt

uchwały

w

sprawie

określenia

kryteriów

stosowanych

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 22 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 22 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/32/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 13.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia
projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r.
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Szustorowska Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Poinformowała, iż
zgodnie z postanowieniami uchwały nr XL/453/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie”

40

Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej
uchwałą nr XLIX/478/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował w 2014 r. w/w projekt.
Przed zakończeniem jego realizacji, podmiot dotujący poinformował realizatora
projektu o możliwości zwiększenia jego zakresu oraz przedłużenia realizacji do 30 czerwca
2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi, jako jednostki pośredniczącej, propozycję zmiany projektu zwiększając na 2015 rok
zakres wsparcia dla beneficjentów.
W dniu 19 grudnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził zmiany
projektu „Wsparcie” dotyczące jego zwiększenia oraz wydłużenia okresu realizacji
do 30.06.2015 r.
W obecnej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje więc wniosek
zapoczątkowany do realizacji w 2014 r., z tego względu projektowana uchwała po raz
kolejny zatwierdza zmiany tego projektu, obejmując jego kontynuację w 2015 r. Ponieważ
nie mamy do czynienia z nowym projektem (wnioskiem) nie następuje podjęcie nowej
uchwały tylko zmiana uchwały zatwierdzającej projekt realizowany w 2014 r., gdyż jest ona
kontynuacją wcześniejszych uchwał Rady.
Ponieważ

zatwierdzenie

dodatkowego

finansowania

projektu

dokonało

się

19 grudnia 2014 r. zasadne jest by uchwała w tej sprawie weszła w życie z mocą
obowiązującą od tej daty, gdyż po zatwierdzeniu MOPS rozpoczął już przygotowania
do rekrutacji beneficjentów. Nadanie mocy wstecznej uchwale nie narusza konstytucyjnej
zasady niedziałania prawa wstecz, ponieważ dokonuje się to w interesie i na rzecz
społeczności lokalnej oraz nie wywoła ujemnych skutków dla obywateli.
Zatwierdzony w tej wersji projekt stanowi podstawę realizacji działań zgodnie
ze zmienionymi warunkami. Bezpośrednim realizatorem projektu „Wsparcie” w nowej
wersji będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pani Beata Stańczyk Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
„Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 20 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

41

Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/33/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady
Miejskiej

Tomaszowa

Działalności

Pożytku

Mazowieckiego

do

Publicznego

Miejskiej
w

Rady

Tomaszowie

Mazowieckim.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, iż

w dniu 12 stycznia 2015 roku wpłynęło pismo wraz z projektem uchwały dotyczącym
wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej. Poinformowała, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
daje

możliwość

powołania

gminnych

rad

pożytku

publicznego

jako

organów

konsultacyjnych i opiniodawczych samorządu w sferze pożytku publicznego. Nadmieniła, iż
w dniu 30 listopada 2011 roku została przyjęta uchwała w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z podjętą uchwałą
Prezydent Miasta w dniu 12 stycznia 2015 roku zwrócił się z prośbą o wyznaczenie
przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgodnie z trybem powoływania członków Rada Miejska wyznacza ze swojego grona dwóch
przedstawicieli.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Klub Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnej Beaty Stańczyk oraz radnego Cezarego
Krawczyka do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim.
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Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 22 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 21 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym. Rada
Miejska większością głosów podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/34/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 15.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw
przyznawania okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie
wyniki w rywalizacji sportowej.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż
w dniu 20 stycznia 2015 roku wpłynęło pismo wraz z projektem uchwały dotyczącym
wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w Komisji do spraw przyznawania
okresowych

stypendiów

sportowych

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki

dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
Projekt uchwały przedstawił Pan Leszek Dąbrowski Naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Rekreacji. Poinformował, iż w dniu 30 marca 2011 roku Rada Miejska uchwałą
nr IX/82/2011 ustanowiła okresowe stypendia sportowe Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z regulaminem Prezydent Miasta w celu rozpatrzenia wniosków powołuje
zarządzeniem komisje w składzie: 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta oraz 2 osoby
wskazane przez Radę Miejską. Ostateczne rozstrzygnięcie, w tym o okresie przyznania
stypendiów oraz wysokości dokonuje Prezydent Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Klub Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Marka Kubiaka oraz radnego Radosława
Szmidta do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w rywalizacji sportowej.
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Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do prac w Komisji
do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych
stypendiów

sportowych

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki

dla

zawodników

osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 22 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 22 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/35/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 16.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, iż

w dniu 20 stycznia 2015 roku wpłynęło pismo wraz z projektem uchwały dotyczącym
wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do prac w Komisji do spraw stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką
nad zabytkami.
Projekt uchwały przedstawił Pan Leszek Dąbrowski Naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Rekreacji. Poinformował, iż w dniu 24 marca 2010 roku Rada Miejska podjęła
uchwałę nr LV/478/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką
nad zabytkami. Zgodnie z pkt 10

Regulaminu przyznawania stypendiów osobom

zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami, stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii
komisji ds. stypendiów artystycznych. Komisja ta składa się z przedstawiciela Rady
Miejskiej, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz dwóch przedstawicieli miejskich
placówek kultury.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Klub Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kruka do prac w Komisji
do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami.
Radny Krzysztof Kruk wyraził zgodę na kandydowanie do prac w Komisji
do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw stypendiów dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/36/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 17.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej
do spraw nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego”.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, iż

na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu nadawania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego” stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Kapitułę
Honorową powołuje Rada Miejska w drodze uchwały spośród radnych Rady Miejskiej w liczbie 5 osób.
W skład Kapituły Honorowej wchodzi także Prezydent Miasta. Przewodniczącego Kapituły
Honorowej wybierają członkowie spośród składu Kapituły na swoim pierwszym posiedzeniu.
Kapituła
lub

Honorowa

pozbawienie

tytułu

zajmuje
„Zasłużony

się
dla

rozpatrywaniem
Miasta

wniosków

Tomaszowa

o

nadanie

Mazowieckiego”.

Do kompetencji Kapituły Honorowej należy opiniowanie wniosków i sprawdzanie ich pod
względem formalnym. Termin składania wniosków upływa 31 marca każdego roku
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kalendarzowego. Zaopiniowane wnioski Kapituła Honorowa przedkłada Radzie Miejskiej
do rozpatrzenia.
W związku z nową kadencją Rady Miejskiej na lata 2014 – 2018 zachodzi konieczność
powołania nowego składu Kapituły Honorowej do spraw nadania lub pozbawienia tytułu
„Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
Następnie Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił
projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw nadania
lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Klub Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości do składu Kapituły Honorowej zgłosił następujące kandydatury:
1) Pana Krzysztofa Kuchtę Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2) Radną Zofię Szymańską;
3) Radną Iwonę Flamholc;
4) Radnego Krzysztofa Misiaka;
5) Radnego Tomasza Zdonka.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Kapituły
Honorowej w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego”.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw
nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 20 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/37/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw
rozpatrywania wniosków o wynajem mieszkania w zasobach
Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, iż

w związku z pismem Pana Artura Marka Prezesa Zarządu Tomaszowskiego Towarzystwa
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Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o wynajem mieszkania w zasobach Spółki został przygotowany stosowny projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść przedmiotowego projektu
uchwały.

Nadmienił,

iż

zgodnie

z

projektem

uchwały

należy

wybrać

jednego

przedstawiciela Rady Miejskiej do składu w/w Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Klub Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnej Zofii Szymańskiej do składu Komisji do spraw
rozpatrywania

wniosków

o

wynajem

mieszkania

w

zasobach

Tomaszowskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Radna Zofia Szymańska wyraziła zgodę na kandydowanie do prac w Komisji
do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o wynajem mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 20 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/38/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 19.
Podjęcie

uchwały

o

zmianie

uchwały

nr

VI/42/2007

Rady

Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
do Związku Miast Polskich.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Tazbir Naczelnik
Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami. Poinformowała, iż przedmiotowy projekt
uchwały zakłada zmianę w uchwale podjętej w 2007 roku w jej drugim paragrafie, w którym
proponuje się następujące brzmienie: „Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w Związku
Miast Polskich będzie reprezentował Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
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Powyższa uchwała wskazywała pierwotnie imiennie na reprezentanta miasta w Związku
Miast Polskich. Wskutek wyniku wyborów samorządowych w dniu 30 listopada 2014 roku
wydaje się konieczne podjęcie przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki do Związku Miast Polskich.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za podjęciem uchwały
oddano 20 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VI/39/2015.
Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 20.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższe
sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 21.
Sprawozdanie

z

realizacji

przeciwdziałania

zjawisku

„Lokalnego

bezdomności

na

programu

terenie

miasta

Tomaszowa Mazowieckiego” za rok 2014.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższe
sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dotyczy punktu 22.
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu
Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2013 – 2015 za rok
2014.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższe
sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 23.
Informacja

o

stanie

realizacji

uchwał

Rady

Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w roku 2014.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższą
informację radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowej informacji, przyjmując ją
do wiadomości.
W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 24.
Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej
w II półroczu 2014 roku.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie
z § 12 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/185/2008
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej przedstawia sprawozdanie z działalności komisji za II półrocze 2014 roku.
Informację z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2014 roku radni
otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii informacji na temat realizacji planu pracy
Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2014 roku i przyjęli ją do akceptującej wiadomości.
W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dotyczy punktu 25.
Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między
sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższą
informację radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowej informacji, przyjmując ją
do wiadomości.
W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 26.
Informacja

o

działalności

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższą
informację radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowej informacji, przyjmując ją
do wiadomości.
W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dotyczy punktu 27.
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Marcin Rybak zapytał, czy przewidziane jest wykonanie oznakowania osi
jezdni

na

nowo

wybudowanej

drodze

jednokierunkowej

od

strony

Piotrkowa

Trybunalskiego na Placu Kościuszki?
Radny Tomasz Zdonek poinformował, iż młodzież z Tomaszowa Mazowieckiego
uczęszczająca do I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego oraz
Gimnazjum nr 7 i skupiona w pracowni historycznej Młodzieżowego Domu Kultury
w ramach wygranego konkursu Euroscola reprezentowała Polskę w Parlamencie
Europejskim. Również młodzież ta była z wizytą w Sejmie RP.
Następnie Radny Tomasz Zdonek w swojej wypowiedzi poruszył kwestię
funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W związku z tym
wystąpił z prośbą o rozważenie możliwości i zasadności ponownego powołania w/w Rady.
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Radny Wiesław Pawłowski wystąpił z prośbą o dokonanie sprawdzenia legalności
polowania przez myśliwych na terenie pomiędzy ulicą Kotlinową a rzeką Pilicą. Radny
zwrócił uwagę, iż miejsce polowań znajduje się w sąsiedztwie zabudowań.
W odpowiedzi na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Pan Marcin Witko
Prezydent Miasta, a mianowicie:
o

odnośnie wypowiedzi radnego Marcina Rybaka poinformował, iż na Placu
Kościuszki nie może być zastosowane żadne oznakowanie poziome poprzez
malowanie pasów na jezdni. Nadmienił, iż oznakowanie na jezdni jednokierunkowej
z pewnością pogorszyłoby estetykę tego miejsca;

o

odnośnie prośby radnego Wiesława Pawłowskiego zobowiązał się do sprawdzenia
przedmiotowej sytuacji w kołach łowieckich prowadzących działalność na tym
terenie. Nadmienił, iż być może jest to związane z tym, aby odstraszyć zwierzynę
od budynków mieszkalnych. Z posiadanej przez mówcę wiedzy wynika, że
mieszkańcy tego rejonu narzekają na częste wizyty dzików;

o

odnośnie wniosku radnego Tomasza Zdonka odpowiedział, iż zamiarem jest
podjęcie działań związanych z przywróceniem Młodzieżowej Rady Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Nadmienił, iż pozytywnie ocenia i wspomina spotkania
z młodzieżą w Sejmie RP.

Na tym zakończono realizację przedmiotowego punktu porządku obrad.
Dotyczy punktu 28.
Korespondencja i sprawy różne.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, iż

korespondencja adresowana do Rady Miejskiej na bieżąco kierowana jest do merytorycznych
komisji celem rozpatrzenia i nadania biegu sprawie oraz do Prezydenta Miasta celem zajęcia
stanowiska.
Ponadto poinformował, iż Pan Marcin Witko Prezydent Miasta przekazał radnym na
nośniku CD projekty dokumentów strategicznych dla Obszaru Funkcjonowania Doliny
Rzeki Pilica w powiecie tomaszowskim. W toku prowadzonych prac przygotowano projekty
strategii obszaru funkcjonalnego do 2020 roku, strategii rozwoju turystyki obszaru
funkcjonalnego do 2020 roku oraz strategie indywidualne dla partnerów projektu, w tym
strategię rozwoju Miasta do 2020 roku.
Mówca nadmienił, iż kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na dzień
25 lutego 2015 roku.
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Radny Marcin Rybak złożył podziękowania na ręce Pana Marcina Witko Prezydenta
Miasta oraz Pana Waldemara Wendrowskiego Zastępcy Prezydenta Miasta za pomoc
w zorganizowaniu II Koncertu dla Seniorów, który odbył się w sali Kina Włókniarz. Zwrócił
uwagę, iż tego typu imprezy w mieście cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na dużą
frekwencję podczas koncertu.
Radny Krzysztof Misiak nadmienił, iż rok temu w całej Polsce udało się stworzyć
skuteczną obywatelską akcję zbierania podpisów w obronie polskich lasów i polskiej ziemi.
Była to reakcja społeczeństwa na decyzję rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego zmierzającą do destabilizacji Państwowego Gospodarstwa Leśnego
„Lasy Państwowe” i stworzenie tym samym możliwości zgodnie z Traktatem Akcesyjnym
sprzedaży obcokrajowcom od dnia 1 maja 2016 roku ziemi rolnej i leśnej. Przypomniał, iż
rok temu koalicja rządząca znowelizowała ustawę o lasach, która zobowiązuje Lasy
Państwowe do płacenia daniny w wysokości 800.000.000 zł rocznie, a od 2016 roku 2 %
podatku od przychodu. Zabieg ten prowadzi do zniszczenia samofinansowania się lasów
państwowych, a w konsekwencji do restrukturyzacji i prywatyzacji tej dobrze prosperującej
firmy, jaką są Lasy Państwowe. W obliczu protestów obywateli i zebranych ponad 2.500.000
podpisów w obronie polskich lasów i polskiej ziemi oraz zaproponowanego przez Prawo
i Sprawiedliwość wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie zachowania polskiej
ziemi w polskich rękach oraz zachowanie państwowej własności lasów, koalicja rządząca
chcąc zablokować głosowanie wniosku o przeprowadzenie referendum, zaproponowała
wpisanie do Konstytucji RP zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych za wyjątkiem
uzasadnionego celu publicznego lub gospodarczego. Taki zapis świadczy o tym, że wola
polityczna Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie była szczera.
Taka furtka otwierałaby drogę do wyciągnięcia ręki po Lasy Państwowe za pomocą ustawy
popartej przez zwykłą większość sejmową. W dniu 18 grudnia 2014 roku propozycja
rządowa miała być zrealizowana w nocnym glosowaniu. Sejm RP próbował uchwalić
szkodliwą dla Polski ustawę o zmianie Konstytucji RP. Do większości konstytucyjnej
zabrakło 5 głosów. Jeszcze tym razem posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski
i inni pojedynczy posłowie – patrioci zdołali obronić polskie lasy i polską ziemię. Jak ujawnił
tygodnik „W Sieci” pieniądze ze sprzedaży polskich lasów miały trafić do Żydów w ramach
odszkodowań za mienie utracone w czasie II wojny światowej. Następnie mówca zacytował
informację przekazaną przez Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski,
którego prezesem jest Poseł Prawa i Sprawiedliwości – prof. Jan Szyszko, a mianowicie
cyt.: „akcja zbierania podpisów trwa nadal, prosząc o jej kontynuowanie pragnę
poinformować, iż obecnie zbierane podpisy będą sukcesywnie dostarczane do Biura
Marszałka Sejmu RP, im więcej podpisów, tym większa nasza siła, wyobraźmy sobie
jak wyglądałaby nasza ojczyzna, gdybyśmy od początku III Rzeczypospolitej Polskiej bronili
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wspólnie w sposób zorganizowany interesów naszego państwa”. Nadmienił, iż lasy nie są
własnością Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lasy i polska
ziemia to wspólne dobro całego narodu i są jego własnością. Należy pamiętać, że tyle jest
Polski, ile jest polskiej ziemi. Zatem zachęcił radnych i osoby obecne na sali do włączenia się
w akcję zbierania podpisów w sprawie poparcia wniosku o poddanie pod referendum
ogólnokrajowe

sprawy

przyszłości

Państwowego

Gospodarstwa

Leśnego

„Lasy

Państwowe” i Polskiej Ziemi. Listy do zbierania podpisów są do pobrania w Biurze Rady
Miejskiej. Po wypełnieniu zostaną one bezpośrednio wysłane na adres Pana prof. Jana
Szyszko Posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dotyczy punktu 29.
Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.
Wobec

zrealizowania

porządku

obrad

sesji

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Mazowieckiego oraz braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji zakończono o godzinie 18.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Edyta Wieteska
Inspektor Biura Rady Miejskiej

Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
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