RADA MIEJSKA
lL' KarPaczu

Protokól
Nr XIV/1l
z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu
odbytej w dniu 20 grudnia 2011r.
w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu.
Sesja rozpoczę|asię o godz. 10.10,
zakoilczy|a się o godz. 13.35.
Nagranie audio obrad sesji stanowi za|ącznik do protokołu.
Zawiadomienie o Zwołaniu sesji Rady Miejskiej i porządek obtad za)ączonodo protokotu.
Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Karpaczu w
dniu 20 grudnia 2011 roku i materiałówna sesjęstanowi zatrącznknr 1 do protokołu.
obsługęprawną sesji sprawowała:Pani Katarzyna Kopeó - Radca Prawny Gminy,
Punkt 1. Przewodnicząca Rady Miej skiej p. Irena Seweryn o godz. 10.10 otvtorzyłaobrady XIV
sesji Rady Miejskiej w Katpaczu i po powitaniu zaptoszonych gości,radnych, pracowników
Urzędu Miasta oraz mieszkańców oświadczyła,ii zgodnie z listą obecności aktualnie w
posiedzeniu lczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składurady wynoszącego 15 radnych,
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji _ lista obecnościradnych
stanowi załącznikrrr 2 do niniej szego protokofu.
Punkt 2. Wnioski do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady, na wniosek Burmistrza, zaproponnowała,w punkcie 5 porzadku obrad,
wyjazd Rady na wizję adaptowanego Dworca PKP na Centrum Kultury.
Prowadząca obrady zarządziła głosowanieza przyjęciem wniosku:
za
8 głosów,
przeciw - 3 głosy,
wstrzymujących się 3 głosy.
Wniosęk zostat przyjęĘ' Pozostałe puŃty (po wprowadzonym punkcie 5) porządku obrad,
otrzymuj ą ko1ejne nłrmery.
Przewodnicząca Rady odcz1taławniosek trzech radnych dotyczący wprowadzenia do porządku
obrad punktu pn. Dyskusja na temat projek1uuchwĄ budzetowej Gminy Karpacz na rok 2012.
Prowadząca obrady zarzĄdzlła głosowanieza prz51ęciemwniosku:
za
przeciw _ 5 głosów,
5 głosów,
wstrz1rrnującychsię_4 głosy'
Wniosek nie został'przyjęty.
Przewodnicząca Rady wprowadziłado porządku obrad projekty uchwał:
- nr 150/11 w sprawie rea|izac1t projektu współfinansowanego ze środków Programu
operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska _ Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
_ nr 151/11 w sprawie zbycia lokalu wraz z oddaniem udziału w prawie uątkowania
wieczystego nieruchomościgruntowej,będącejwłasnością
Gminy Katpacz.
_ nr 152111w sprawie zmiany uchwały w sprawię wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowyn zasobem gminy Karpacz.
_ nr 153/11 w sprawie organizacjt konkursu na ,,Najładniejsządekorację świąteczno.
noworoczną obiektów położonychna tereniemiastaKarpacza,' '
Uchwały te wpłynęły w terminie ustawowym i były omawiane na komisjach, więc ich
wprowadzenie do porządku obrad nie wymaga głosowania.
Przewodnicząca Rady, na wniosk trzech radnych, zaproponowaławprowadzenie w puntcie 14
porządku obrad punktu pn. odcz1'tanie dwóch wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie wiaty

przystankowej
i zajęciestanowiskaprzezRadęMiejskąw Karpaczu.
:
Radca Prawny Gminy p. Katarzyna Kopeć zap7-tała'
czy jest w tej sprawie pfzygoto\łnyplojekt
uchwały,
poniewaŹRada moŹe wyrazió swoje stanowiskoty1ko w formieuchwały.
Radnyp. GtzegorzKubik ( jeden z autorówwlw wniosku)wycofałdrugączęść
wnioskutj. słowa:
zajęciestanowiskaprzez RadęMiejskąw Karpaczu.
Przewodnicząca Rady zaruądz,iłagłosowanieza wptowadzeniemzmienionego wniosku do
porządkuobrad:
za - 6 głosów,
przeciw- 4 głosy,
wstrzymującychsię _ 3 głosy.
Wniosek nie zostałprzyjęty'
Prowadzącaobradypoinformowa.ła
autorów powyższegowniosku,że w splawachróżnychbędą
mogli przedstawićzgłoszonąprzez
siebiesprawę.
Radny p. ZbigniewPleśniarski
wystąpiłz wnioskiemo przeniesieniepunktu5 porządkuobradna
koniecsesjitj. przedpunktem:zamknięcieobrad.
Prowadzącaobradyzarządziłagłosowanie
za przyjęciemwniosku:
_
za _ 6 głosów,
przeciw 5 głosów,
wstrzymującychsię 3 głosy.
Wnioseknie zostałprzy1ęty.
Radny p. Wiesław Czerniak wystąpiłz wnioskiem o wykeślenie z porządku obTadpunktów 6 i 11.
Wnioski do budżetu, zł.ożoneprzez Komisje Rady, nie zostały przyjęte do realizacji i dlatego
wsakazanejest ponowne skierowanie tych uchwałna komisje.
Prowadząca obrady zaną{z1ła głosowanieza przyjęciem wniosku:

za _ 4 głosy,
przeciw_ 9 głosów,
Wnioseknie zostałprzy1ęty,

wstrzymującychsię_ 1 głosy.

Wobecbraku dalszychwniosków i py'tańProwadzącaobrady stwierdziła,ie potządekobradXIV
sesjiRady Miejskiej w Karpaczuzostałustalony i przystąpiła
do realizacjipunktu3.
Punkt 3' Przyjęcie protokołu z sesjiz dnia 30 |istipada2011r.
Prowadząca obrady zapytała, czy ktoś chciałbyzabraó głosw sprawie protokołuz XIII sesji z
dnia 30 listopada 2011r. W nvirykl z brakiem lwag zarządziłagłosowanieza przyjęciem
protokołu:
za _ 11głosów,
przeciw_ 2 głosy,
wstrzymujących
się 1 głos.
PrzewodniczącaRady stwierdziła,żeprotokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Karpaczu został
przy]ęry.
Punkt 4' SprawozdanieBurmistrza Miasta z działa|ności
międzysesyjnej.
Prowadzącaobrady zapy,tała
czy są uwagi bądźpytaniado przedłożonego
ptzez Bltlttistrza Miasta
sprawozdania
(sprawozdaniezałączono
do protokołu).
Radny p. MieczysławPajdzik zapytało pkt 9 sprawozdania
na str 3.
PrzewodniczącaRady kilkakrotniepoprosiłaradnegoo włączeniemikofonu.
Radnyp. MieczysławPajdzik odmówiłwłączenia
mikofonu a następniewycofałswojezapytanie.
Radny p. Zbigriew Pleśniarskizapytało ostanie trzy wruzy na str 3 sprawozdarrla_ czy
pomyłkowouŹytonazwyKarkonoskieCenfumKultury oraz o pkt 2 na str 4'czy jest taki wymóg'
Burmistrz Miastap. BogdanMalinowski odpowiedział
tŃna obazapy.tanta.
Radny p. SylwesterWrona zapytało ppkt 9 na str 2 sprawozdania'
Radny p. Arkadiusz Dobiecki zapytato pkt 9 na str 5, pkt 7 na str 2 i pkt 5 na str 1
sprawozdania.
Radny p. Zbigniew Plęśniarskizapytało pkt 6 na str 6 sprawozdarria_ czy Burmistrz był tam
obecny.Po otrzymaniutwierdzącejodpowiedziradnypowiedział,żze
teizchciałbytampojechaó.
Radny p. Mirosław Czubak zapytałopkt 4 na str 1 sprawozdania.
Burmistrz Miasta: odpowiedzi na zadute przez radnychp}.tania zostaną udzielone podczas

przerwyw sesji.
W związkuz brakiem dalszych p1'tań ProwadzącaobradyprzystąpIła
do rea|izac1ipunłtu5'
Punkt 5.
o godzinie11.20 Rada Miejska udałasię na wizje byłegodworcaPKP'
o godzinie 11.45 obrady zostaływznowione." Prźew*odnicząca
Rady przystąpiłado realizacji
punktu6 porządkuobrad.
Punkt 6. odcryaanie pĄektu uchwaĘ budżetowej na 2012rok
wraz z uzasadnieniem
(nr projektu148/11).
Skarbnik Gminy p Krystyna Maj kowska _ Gersten przystą:iła do
czy,.aniaprojektu uchwały
budżetowejna 2012 rok wraz z uzasadtieniem.
W trakcie czy,tania uzasadnienia.radny p. Zbigniew Pleśniarski
wystąpił z wnioskiem o
zaprzestaniedalszegoczytania(na Komisjach Rady uchwałata byłaj
w óałyyiu""j.
PrzewodniczącaRady znządziła głosowarrie
za przyjęciemwniosku:
za - 11głosów,
przeciw_ 2 głosy,
wstrzynującychsię _ 1 głos.
Wniosek został'przyjęty
Prowadzącaobradyzamknęłapkt 6 porządkuobradi przystąp1łado rea|izacji
pkt 7.
Punkty 7. Odczytanie opinii RegionalnejIzby Obrachunkowej,
1ytep"u SkarbnikaGminy p. Krystyna Kuczliewicz-Sikorskatdczy.tałauchwałęNr I/333/2011
SkładuorzekającegoRegionalnejIzby obrachunkowejwe Wrocławiuz grudnń
9
201t roku w
sptawie opinii o przedłożonym.przez
Burmistrza Karpicza projekcie uchwał}budzetowejna 2O1f
rok wraz
(opinię załączono
do protókotu-1.
-z-uzasadnieniem
Z:*v*^Skarbnika Gminy p. Krystyra Kuczkiewicz-Sikorskaodczytała
uchwałęNt 11332/2011
SkładuorzekającegoRegiona1nejIzby obrachuŃowej we Wrocławiuz 9 grudnń
2ótt roku w
sprawieopinii o projekcieuchwały
w sprawieprzyjęćiawieloletniejp."g";' i;;;owe.1 cminy
Katpacz przedstawionejwraz z ptojektemuctrwity.óudzetowej na zóiz '"t
tópi"ii 'łączono do
protokołu).
PunkĘ 8. Odczytanie ostatecznejopinii komisji ds. budżetu'
PrzewodniczącyKomisji Budielu. i R91woju GospodarczegoRady
Miejskiej w Karpaczu p.
MirosławCzubak odcz1tałopinię komisji z dnia 1i grudnia20I1r.,żn*.
il.irł.) KbiRG-2/l1 do
budżetugminyna2012 rok (opinię zńączonodo protŃołu).
Punkf 9. odcrytanie stanowiska Burmistrza do wniosków zawarĘch
w opinii komisji ds.
budżetu.
Burmistz Miasta p. BogdarrMalinowski odczy{ałswoje stanowiskodo wniosków
zawartychw
opinii komisji ds. budżetu( załączono
do protokotu).
Punk{ 10. Przedstawienieprzez Burmistrza autopoprawekdo projektu budżetu.
Zastępca Skarbnika Gminy p. Klystyna Kuczkiewicź - Sikorska oa",ytiu
u,,topop.u*t.i do
projektubudzetuna 2012r..
PunkĘ 11' Projekt uchwaĘ nr 147/11 w sprawie przyjęcia wielo|etniej
prognozy
finansowejGminy Karpacz.
Projekl uchwały w sprawie przy1ęciawieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karpacz wraz z
uzasadnieniem
odczytałaZastępcaSkarbnikaGminy p. KrystynaKuczkiewicz - Śikorska.
Radny p. Zbigniew Pleśniarski.powiędział,
żęjest za przyjęciemuchwałybudŹetowej,ale wg
niego odmowa rca|izacjiwniosków do budżetu
jest jednoznacznaz ti'o.,żę opinia komisji ds.
jest negatywna.Radny nie wie jak to się ma do głosowania
budżetu
uchwały-budżetowej.
RadcaPrawnyGminy p. KatarzynaKopeó odpowiedziała,
ze od stronyformalnoo.u*,'"i. abv bvła

Zachowanaprocedura uchwalania budżetujest wymagana opinia Komisji BudŻetowej.:Ksztah tej
opinii oraz to czy ona jest pozytywna, czy negatywna, czy warunko'/r'opoz}ty\'vnajeśtpoza
wpływem Rady, Burmistrza i Radcy Prawnego. Wymagana opinia jest i od strony formalnej
głosowanienad budżetemjest moŹ1iwe.To radni zadecydująjak zagłosowaó.
Radny p' Wiesław Czemiak powiedział,Że rudni muszą byó konsekwentni jeżeli chcą mieć na coś
ł!pływ.
Radny p. Mieczysław Pajdzik powiedział,Źejest zdumiony, ze nie przyznano kwońy 10tys' zł dla
Policji na dodatkowe patrole w okesie wzmożonego ruchu turystycznego i zapytałjak Bwmistrz
widzi funkcjonowanie bezpieczeństwaw mieścieprzy tej organizacji Strazy Miej skiej.
Przewodnicząca Rady znządziła głosowanieza podjęciem uchwały Nr XIV/133/11 (projekt nr

1,47
t1r).

Za
10 głosów,
przeciw - 3 głosy,
wstrzymującychsię. 1 głos.
Uchwałazostałapodjętawiększościągłosów.
Radni p. GrzegorzKubik, p. MieczysławPajdzik i p. WiesławCzerniak poprosili protokolanĘ o
zapisanie,żegłosowaliprzeciw podjęciuw/w uchwaĘ
Punkty 12. G|osowanienad projektem uchwaĘ budżetowejuwzg|ędniającymautopoprawki.
PrzewodniczącaRady zaruądziłagłosowanieza podjęciemuchwałyNr XIV/134/11(projekt nr
148111).
Za' 10głosów,
przeciw- 3 głosy,
wstrzymujących się - 1głos.
Uchwałazostałapodjętawiększościągłosów.
Radni p. GrzegorzKubik, p. MieczysławPĄdzlk i p. WiesławCzerniak poprosili protokolantkęo
zapisanie,ie głosowaliprzeciw podjęciuw/w uchwały'
Punkt 13.Projekty uchwał:
> Uchwała Nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia2011 r. w
sprawie zmiany uchwaływ sprawie zasad prze1ęciaprzez miasto Katpacz obowiązków w
zakresieodbieraniaodpadówkomunalnychorazwprowadzeniapowszechnejzryczałtowanej
opłaty(projektnr 149ll1).
Po odcz}taniu metryki uchwałyPrzewodniczącaRady zapytałaczy są wnioski do tej uchwały i
czy są zap1iania. Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej'
Bezpieczeństwai PorządkuPublicznegoi informacjaBurmistrzao przyjęciuwnioskudo rea1izacji
zosIały odczytane (załączonedo protokołu)' Prowadząca obtady zarządziła głosowanieza
przyjęciemuchwałyz uwzględnieniemzmianzgodniez wnioskiemw/w komisii.
Za - 12 gł.osów,
przeciw . 2 głosy,
wstrzymującychsię - 0 głosów.
Uchwałazostałapodjętawiększościągłosów
Radni p. GrzegorzKubik i p. MieczysławPajdzikpoprosiliprotokoiantkęo zapisanie,żegłosowali
przeciw podjęciuw/w uchwały.
> Uchwała Nr XIV/136/11 Rady Miej skiej w Karpaczu z drr.a 20 grudnia2011 r. w
sprawie realizacji projektu współfinansowanego
Ze środkówProgramu operacyjnego
_
WspółpracyTransgranicznej
RepublikaCzeska RzeczpospolitaPolska 2007.2013(projekt
nr150/11).
Po odcz1.taniumetrykiuchwałyPrzewodnicząca
Rady zapfiałaczy są wnioski do tej uchwały i
czy są zap7Ąania.W z:wiązkuz brakiemp1tarrpŹystą)iono do głosowania.
Za
lI głosórł.
przeciw- 0 głosów.
wstrzymującychsię - 3 głosy.
glosów.
Uchwałazostalapodjętawiększością
> Uchwała Nr XIV/137/11 Rady Miej skiej w Karpaczu z dnia f0 grudnia2011 r. w
sprawie zbycia lokalu wraz z oddaniem udziału w prawie uzytkowania wieczystego
gruntowej,będącejwłasnością
nieruchomości
Gminy Karpacz (projektnr 151/11).
Po odczy.taniumetryki uchwałyPrzewodniczącaRady zapytałaczy są wnioski do tej uchwały i

czy są Zapytania. W zwiękll z brakiem p1tań przystąpionodo głosowania.

przeciw- 1 głos,
Za_ 12 $osów,
Uchwałazostałapodjętawiększościągłosów

:

wstrzymującychsię. 1 głos'

> Uchwała Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia2011 r. w
w sprawie wieloletniego proglamu gospodarowania
sprawie zmtany uchwĄ
mieszkaniowymzasobemgminy Karpacz(projektnr 15fll1).
kady zap7tała
czy są wnioski do tej uchwały i
Po odcz1.taniumetrykiuchwałyPrzewodnicząca
czy są zap1iania,W związkuz brakiemplań przystąpionodo głosowania.
przeciw- 2 głosy,
wstrzymujących
się- 1głos.
Za' 1i głosów,
Uchwałazostałapodjętawiększościągłosów.
Radni p. GrzegorzKubik i p. MieczysławPajdzik poprosiliprotoko1antĘo zapisanie,żegłosowali
przeciw podjęciuw/w uchwały.
> Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z &ia 20 grudnia2011 r. w
- noworocznąobiektów
sządekoracjęświąteczno
sprawierganizacjikonkursuna ,,Najładniej
(projekt
nr 153/1i).
położonych
na tereniemiastaKarpacza''
Po odczlaniu metryki uchwałyPrzewodniczącaPiaĘ zapytałaczy są wnioski do tej uchwały i
czy są zapylańa. Protoko1antkaprzedstawiławniosek Komisji BudŹetu i Rozwoju
Gospodarczegodot. wprowadzeniazmianyw $ 10 polegajacejna zamianiesłowaKarpaczańskim
na Karkonoskim. PrzewodniczącaRady (w imieniuczterechradnych- projek1odawcówuchwały)
prz1ję|a
r,rmiosek
i.
do rea|izacj
Przystąpionodo wyboru osób wchodzącychw skład komisji do rozstrzygnięcia konkursuna
dekorację świąteczno- noworoczną obiektów położonychna terenie miasta
,,Najładniejszą
Katpaczt,. Radni: p. MieczysławPajdzik i p, Grzegorz Kubik zgłosili się do składukomisji.
Radny p. MieczysławPajdzik zgłosił kandytaturęradnegop. JanuszaMotylskiego. Radny p.
Janusz Motylski wpaz1łzgodę na kandydowanie.
''Karkonoskiego
Radni, po krótkiej dyskusji, postanowili wykeślió z $ 10 uchwały słowa:
InformatoraSamorządowego''
o
Prowadzącaobradyzarządziłagłosowanieza ptzyjęciem uchwałynr XIV/139/11 uzupełnionej
konkursowej.
komisji
zgłoszonych
człontów
wstrzymującychsię . 0 głosów
przeciw - 0 głosów,
Za - 14 g}osów,
Uchwała zostałapodjętajednogłośnie.
Prowadząca obrady zamknęłapL1 13 porządku obrad i przystąpiłado realizacji pkt 14.

Pnnkt 14 i 15. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady zaplała czy są interpe|acje.
Radny p. Arkadiusz Dobiecki poprosił o odpowiedŹ na planie dot. pkt 5 na str 1 sprawozdania
Burmistrza.
Radny p. Michał Kowalski zapytało przebieg spotkania MZGK i M z przedstawicielami Hotelu
Gołebiewskiw sprawie wylvozu nieczystościstałych.
Radny p. Zbigniew Pleśniarskizgłosił:
1) koniecznośćwycięcia drzewa przy KościeleNajświętszegoSerca Pana Jezusa _ prosiłjuż o to
na ostatniejsesji,
2) niewłaściweustawienie słupków znaków drogowych wzdłuŻgłównej ulicy _ różne od1egłości
od kawędzi chodnika,
3) zastrzeŻeniado udzie1anychodpowiedzi na interpelacje,niektóre go obraŻĄą _ podałprzykład
załatwienia interpelacji dotyczącej niewłaściwegoherbu umieszczonęgo na mundurach Straży
Miej skiej .
4) prośbęo ostatecznewykreśleniesłowaKarpaczański.
Radny p. Mieczysław Pajdzik powiedztał,Że dotarłado niego informacja, że jest jeszcze jeden
',podatku śmieciowego.'
obiekt (GościniecLeśnyDwór), który tak jak Hotel Gołębiewski,nie płaci

:
Zgodnie Z obowiązującąchwałą.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ize rudni w swoich wystąlieniach połączyli punkty 14 i 15
porządku obrad - w zwiąvku z ty'rnpowiedziała,że w chwili obecnej razem realizowane są oba
punkty .
Radny p. Arkadiusz Dobiecki powiedzial, że na ulicy Skalnej postawiono znak ograniczającyruch
pojazdów do 8 ton a Rada wnioskowałao postawienietakich znaków na bocznych drogach.
Burmistrz Miasta odpowiedział, Że na drogach gminnych powinny być ustawione takie znaki chodzi głównie o dużesamochody, które niszczą drogi wywożącdrzewo z lasu.
Radny p. Andrzej Talaga powiedział,Że jak pod znakiem nie ma znaku cięzarówki, to autokaly też
ń;A

ń^fiĄ

\\1;aźAżĄ;

Radni uwaŻąją żrc autokary powinny mieÓ zezwolenie na wjazd na &ogi miejskie' zeby dowieiĆ
turystów do Pensjonatów
Radny p. Wiesław Czerniak powiedział,że złoŻyłpismo o udzielenie odpowiedzi i ją otrzymałszkoda, że Burmistrz nie widzi potrzeby umieszczania w sprawozdaniu informacji o wszystkich
odbytych spotkaniachroboczych i zapraszaniana nie radnych. Radny poprosił,żebyBurmistrz był
konsekwentnyi umieszczałinformacje o takich spotkaniachw sprawozdaniubądŹnre..
Burmistrz
Miasta odpowiedziaL, że jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu i przy
wykonywaniu zadań oraz podejmowaniu działail' nle potrzebuje opinii rady. Będzie konsekwentny i
w swoim sprawozdaniunie będzie umieszczałinformacji o odbytych spotkaniachroboczych'
Radny p. Arkadiusz Dobiecki zapytał czy wraca do Karpacza Tour de Po1ogne i czy wiĘe się to z
kosztami dla gminy.
Burmistrz Miasta odpowiedział',Że wTaca_ będą cztery okrązenia przez Kalpacz, na razie gmina
nie ponosi kosztów.
Radny p. Grzegorz Kubik odczytał 6 interpelacji i zt'oŻył.je na piśmie (w załączeniudo
protokołu)'
Radny p. Sylwester Wrona odcz1tał 2 interpelacje i złoŻył je na piśmie (w załączeniudo
protokołu).
Radny p. Zbigniew P1eśniarskipowiedział, że przez ostabrie pół roku trwały spotkania i został
Wypracowany dokument pn. Aktualizacj a Strategii Rozwoju Gminy Karpacz. Następnie radny
zapy.tń czy Przewodnicząca Rady przewiduje dyskusję nad tym dokumentem. Powiedział
również, ie ne widzi w budżecie na 2012r. zapisów związanych z realizacją zadań w nim
okreś1onych.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała,ie nie widzi problemu i będzie taki punkt w porządku obrad
następnejsesji.
Burmistrz Miasta zaprosiłradnych na jutrzejsząKomisję Urbanistyczną która odbędzie się o godz.
12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.
Przewodnicząca Rady odczytaławniosek szeŚciu radnych z dnia fl .11.f0I1. w sprawie przerwania
wydawania Biu1etynu Rady Miejskiej i powiedziała,że go nie zrealizowała,poniewaz miałajlż
komplet materiałów i z szacunku do autorów artykułów nie mogła tego Wshzymać. Następnie
poprosiłaradnych o zgłaszanieswoich kandydaturdo redagowaniabiuletynu.
Radny p. Zbigniew Pleśniarski powiedział, że Biuletyn powinrri redagowaó Przewodniczący
Komisji.
Radny p. Janusz Moty1ski powiedział, że częśćradnych jest zajęta i udział w redagowaniu
Biuletynu powinien być dobrowolny.
Przewodnicząca kady zap1tał'aczy jest ktoś chętny do pracy przy redagowaniu gazetki.
Radny p. Gtzegorz Kubik powiedział,ze nato jest jeszcze czas, najpierw trzęba to przemyśleći
nikogo nie na|eŻyzmlszaÓ.
Przed przystąpieniem do rea|izacji punldu 16 porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła
głosuradnym: p. Wiesławowi Czerniakowi i Grzegorzowi Kubikowi w sprawie wniosków Komisji
Rerłizyjnej.
Radny p. Grzegotz Kubik powiedział, że Komisja Rewizyjna, na wniosek Komisji oświaty,

Kultury i Zdrovna, zajmowala się wyjaśnieniemsprawy wiaty PKS us1tuowanejna frzeciwko
SzkołyPodstawowej.Radny odczytałtrzy wnioski wyplacowaneprzez Komisję Rewizyjnąw tej
sprawie(wnioski załączonodo protokołu)
Radny p. WiesławCzemiak powiedział,żejestto nieptzy1elnnasprawa* wnioski zostałynapisane,
przekazane i wszystko utknęło.Doszło ptzecież'do zniszczenia mienia miasta. Ponadto w tej
sprawie nie ma Żadnych dokumentów, jost to czysta pIywata _ radni otrzymywali niektóre
dokumentywprost Ze Strostwa.Radny poprosił,Źeby ta sprawa nie zostałazamiecionapod dywan.
ProwadzącaobradyĘczyławszystkimobecnymna sesjispokojnyctrŚwiąt BoŹegoNarodzenia.
Punkt 16. Zamknięcie obrad.
WobeczrealizowaniaporządkuobradPrzewodnicząca
Rady Miejskiej o godzinie 13.35 zamknęła
obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Karpaczu.
Na tym protokółzakoitczono'
Protokołowała:
inspektords Rady Miejskiej
BożenaBober
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