PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2011

Ad. 1 Sprawy regulaminowe
a) otwarcie obrad
Posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan
Grzegorz Grochecki.
b) stwierdzenie quorum
Zgodnie z listą obecności (zał.1) na posiedzeniu VI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie obecnych
było 14 radnych, w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Nowym Warpnie obecni byli: Pan Burmistrz Władysław Kiraga,
Zastępca Burmistrza Pan Mirosław Tokarski, Pani Skarbnik Jolanta Jędrzejczak, Pan Dyrektor ZGK
Jarosław Burda (zał.2), a także Pani Sołtys Sołectwa Brzózki Halina Lewandowska, Pani Sołtys
Sołectwa Warnołęka Katarzyna Jaguszewska (zał. 3) oraz goście (zał. 4)
c) zatwierdzenie porządku obrad (zał. 5)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Interpelacja radnych
3. Informacja Burmistrza o swojej działalności
4. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe Warpno
5. Opracowanie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz
udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego
przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno
na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2011 rok.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011-2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i
użytkowych oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz
przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do
celów służbowych.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Sprawy organizacyjne
Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 9 o
brzmieniu ,,podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
i użytkowych oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków” na
posiedzenie następnej sesji. Prośbę swoją umotywował złożeniem interpelacji dotyczącej tego
punktu porządku obrad przez radną Panią Sylwię Klimko.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad
za – 14, przeciw - 0, wstrzymało się – 0
Radni przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2 Interpelacje radnych
Wpłynęła interpelacja radnej Pani Sylwii Klimko. (zał. 6)

Ad.3 Informacja Burmistrza o swojej działalności
Zarządzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno za okres od dnia 23.03.2011r. do dnia 27.04.2011r.
(zał. 7)
1. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego – samochodu asenizacyjnego
2. Wyboru realizatora zadania publicznego pn. ”Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i
nieuleczalnie chorych w roku 2011
3. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz
wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym
Warpnie
4. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz przesyłu na nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno, objętej KW Nr 17305 (d. 132400) na
rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu
nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie
6. Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o ustalenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz
wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym
Warpnie
7. Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu
nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie
8. Zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011
9. Zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011

10. Zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, oraz środków
utrzymania higieny osobistej
11. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie nawierzchni
ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie
12. Powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i
oceny ofert złożonych w przetargach nieograniczonych na remonty budowlane i usługi
przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno
13. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zakresie nawierzchni dróg pn.:
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w m. Nowe Warpno dz.1033, 800/1, 801/1, 783/96,
803/1, 804/1, 966 oraz ulica Źródlana (dz. 964 i 1016)
14. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi: Wykonanie projektu budowlanowykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w
Nowym Warpnie
15. Przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie
16. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym
Warpnie
17. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Utworzenie punktu
informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie
18. Projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
19. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont i przebudowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej oraz budowa sieci bocznych wod-kan w ciągu działek nr 101/32,
101/18, 101/98, 101/96, 101/20, 101/30 ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie
20. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym
Warpnie

Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe Warpno (zał.8)

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz udzielenie
dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Dyrektora
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
a) przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Grochecki (zał. 9)
b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej
Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Polityki Społecznej
przedstawiła Pani radna Bożena Szostak (zał. 10)
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
c) dyskusja
d) głosowanie
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła Uchwałę Nr VI/027/211 z dnia 27 kwietnia 211 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz udzielenia dotacji celowej dla
Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 114 w m. Nowe Warpno” (zał. 11)

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/05/2010 Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok
2011.
a) przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Grochecki (zał. 12)
b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej
Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Polityki Społecznej
przedstawiła Pani radna Bożena Szostak (zał. 13)
c) dyskusja
Zmiany wyjaśniła Pani skarbnik Jolanta Jędrzejczak.
d) głosowanie
za – 14, przeciw - wstrzymało się – 0
Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła Uchwałę Nr VI/28/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr II/05/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011. (zał. 14)

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2011 rok
a) przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały przedstawił Pan Przewodniczący Grzegorz Grochecki (15)
b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej
Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Polityki Społecznej
przedstawiła Pani Radna Bożena Szostak (zał. 16)
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
c) dyskusja
Zmiany w projekcie uchwały wyjaśniła Pani Skarbnik.
d) głosowanie
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła Uchwałę Nr VI/29/211 z dnia 27 kwietnia 211 roku w
sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok. (zał. 17)

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
gminy Nowe Warpno na lata 2011 – 2014.
a) przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały przedstawił Pan Przewodniczący Grzegorz Grochecki (zał. 18)
b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej
Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Polityki Społecznej
przedstawiła Pani Radna Bożena Szostak (zał. 19)
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
c) dyskusja
d) głosowanie
za – 14, przeciw - 0, wstrzymało się – 0
Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła Uchwałę Nr VI/30/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011 – 2014. (zał. 20)

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz
przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów
służbowych.
a) przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały przedstawił Pan Przewodniczący Grzegorz Grochecki (zał. 21)
b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej
Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Polityki Społecznej
przedstawiła Pani Radna Bożena Szostak (zał. 22).
c) dyskusja
d) głosowanie
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła Uchwałę Nr VI/31/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznaniu ryczałtu
pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochody do celów służbowych. (zał. 23)

Ad. 10 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych

Ad. 11 Sprawy organizacyjne
Przewodniczący sporządził plan dyżurów radnych w miesiącu maju.

Radna Kobuszyńska - poruszyła kwestię bezpieczeństwa na drodze pomiędzy krzyżówką a ulicą
Podgrodzie. Zaproponowała przeprowadzenie w szkole lekcji z młodzieżą na temat bezpieczeństwa
poruszania się po drogach.

Ad. 12 Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zamknął posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w
Nowym Warpnie.
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