PROTOKÓŁ NR 12
Z POSIEDZENIA WSPÓLNEGO KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ
Z DNIA 26.11.2019 ROKU

W posiedzeniu wspólnych komisji wzięło udział 14 radnych. Nieobecna Beata Kołota – usprawiedliwiona.
Na protokolanta posiedzenia wybrano radnego Mariusza Damrata.
Posiedzenie miało na celu omówienie projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej zaplanowana na
dzień 29. 11.2019 roku.
Omówiono projekty uchwał:
1. P. Małgorzata Żurek przestawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu.
2. Projekt uchwały w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2022,
przedstawiła P. Małgorzata Żurek. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do
umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia.
Pytań i uwag radni nie wnieśli.
3. Projekt uchwały ws. zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2020
przedstawiła Iwona Konarzewska. Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu.
4. Iwona Konarzewska przedstawiła również projekt uchwały w sprawie. przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2000 -2022, radni również nie zgłosili uwag do
projektu.
5. Skarbnik Miasta i Gminy Alina Kowalska i Pełnomocnik Burmistrza Krystyna Mikulska przedstawiły
zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r. i zmiany w inwestycjach na 2020.
Radny Andrzej Bombka poprosił o wyjaśnienia wydatków w dziale 750 rozdział 75023. Wydatki
649500 zł przeznaczone są na opłaty ZUS, odprawy emerytalne
6. Alina Kowalska przedstawiła również zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 2026.
Pytań i uwag radni nie mieli.
7. Skarbnik Miasta i Gminy Alina Konarzewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości. Podatki generalnie nieznacznie
wzrosły, a podniesienie tych podatków to wpływ do budżetu miasta około 200 tys. zł. , radni
również nie zgłosili uwag do projektu.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowany jako podstawa
obliczenia podatków rolnego przedstawiła również Alina Kowalska. Zaproponowano obniżenie
ceny do 45 zł za 1dt. Radni nie zgłosili uwag do wyżej wymienionego projektu.
9. Cezary Ball Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta przedstawił projekt uchwały ws. wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty. Uchwała jest
podyktowane wzrostem kosztów odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Solec Kujawski. Wysokość Stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została

skalkulowana na podstawie wnikliwej analizy dotychczasowych kosztów związanych z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Solec Kujawski.
Radny Dariusz Chojnacki zauważył że około 2000 mieszkańców nie złożyło deklaracji na odbiór
odpadów. Dyskutowano również o selektywnej zbiórce odpadów w budownictwie wielorodzinnym.
10. Cezary Ball przedstawił również projekt uchwały ws. uchylenia uchwały w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne - radni do tej uchwały nie wnieśli uwag.
11. Dyrektor Wydział Utrzymania Miasta - Cezary Ball przedstawił również uchwałę ws. ustalenia opłat za
zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Solec Kujawski na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Radni nie zgłosili uwag do projektu
12. Zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie
gminy Solec Kujawski przedstawił Cezary Ball pytań uwag radni nie zgłosi
13. Sekretarz gminy Małgorzata Rudna Plewa przedstawiła program Lokalnego Wsparcia Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Uchwała jest kontynuacją uchwały z roku 2005 o tej samej nazwie.
Radni również do tej uchwały nie wnieśli uwag.

Protokołował:
Radny Mariusz Damrat

