Protokół Nr VII/19
z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Stepnica
z dnia 24 października 2019 r.
Rozpoczęcie obrad 1300 zakończenie 1350
Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.
stan członków rady – 15
stan obecnych – 14
stan nieobecnych – 1 /Joanna Marszałek/
Osoby zaproszone uczestniczące w obradach VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy
Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
Ryszard Ławicki – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
Beata Rogalska – Skarbnik Gminy
Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy
Lidia Wyzińska – Prezes Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”
Sołtysi Gminy Stepnica
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
1.Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia
12 września 2019 r.
5. Prezentacja bieżących działań Lokalnej Grupy Działania ”Stowarzyszenia Szanse Bezdroży
Gmin Powiatu Goleniowskiego".
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stepnica za rok szkolny 2018/2019.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z przeprowadzonej kontroli
inwestycji pn. „ Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy”.
8. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie nt. liczby osób i godzin pracy
skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2019 r.
10. Informacja nt. wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu
Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 r.

12. Informacja Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników nt. kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie na
kadencję 2020 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z
dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z
dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica.
16.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia
planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r
17.Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników urzędu.
18.Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie miedzysesyjnym.
19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
Przebieg obrad VIISesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
Obradom przewodniczyła Agnieszka Makowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy.
Na wstępie Przewodnicząca obrad przywitała zaproszonych gości, Radnych, Sołtysów.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż na podstawie listy obecności na stan 15 Radnych
obecnych jest 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi zał.nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca obrad przedstawiała radnym porządek obrad j.w. będący przedmiotem obrad
VII Sesji Rady Miejskiej i zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź zmiany do porządku
obrad.
Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do porządku obrad.
Porządek obrad bez zmian radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami „za”.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca obrad zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do protokołu
Nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia12 września 2019 r.
Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do Protokołu Nr VI19 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej
w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. Protokół został przyjęty 14 głosami „za”
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Prezentacja bieżących działań Lokalnej Grupy Działania ”Stowarzyszenia Szanse Bezdroży
Gmin Powiatu Goleniowskiego".
Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Lidię Wyzińską Prezesa Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego" o przedstawienie
bieżących działań LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
Całość wypowiedzi na nagraniu pod adresem http://stepnica.tv-polska.eu.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stepnica za rok szkolny 2018/2019.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że informacja była omawiana na wspólnym posiedzeniu
obu komisji rady zwróciła się z zapytanie, czy są pytania lub uwagi do informacji.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informację radni przyjęli do wiadomości bez uwag.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stepnica za rok szkolny 2018/2019
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z przeprowadzonej kontroli
inwestycji pn. „ Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy”.
Przewodnicząca obrad poprosiła Krystynę Wrzosek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej kontroli.
Krystyna Wrzosek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnica zapoznała
radnych z treścią protokołu kontroli inwestycji pn.” Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej
w Stepnicy, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Całość wypowiedzi na nagraniu pod
adresem http://stepnica.tv-polska.eu.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informację radni przyjęli do wiadomości bez uwag.
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie nt. liczby osób i godzin pracy
skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne.
Przewodnicząca obrad stwierdziła ,ze informację Prezesa Sadu Rejonowego nt. liczby osób i
godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie
użyteczne radni otrzymali droga elektroniczną i mogli się z nią zapoznać i zwróciła się z
zapytaniem czy są pytania lub uwagi do informacji.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informację radni przyjęli do wiadomości bez uwag.

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie nt. liczby osób i godzin pracy skazanych
na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2019 r.
Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Beatę Rogalska Skarbnika Gminy o przedstawienie
informacji
Skarbnik Gminy po stronie dochodów i wydatków przedstawiła informację z wykonania
budżetu gminy Stepnica za I półrocze 2019 r.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informację radni przyjęli do wiadomości bez uwag.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2019 r. stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Informacja nt. wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu
Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informację radni przyjęli do wiadomości bez uwag.
Informacja nt. wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu
Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowi załącznik nr
10 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 r.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że projekt uchwał był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych i zwróciła się z zapytaniem, czy
są uwagi lub pytania do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i poprawek do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poprosiła o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds.
Społecznych.
Członkowie Komisji ds. Społecznych i członkowie Komisji ds. Gospodarki i pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 r.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu
współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Radni uchwałę podjęli 14 głosami „za”.
Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Projekt uchwały i Uchwała Nr VII//19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października
2019 r. sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. w stanowią
załącznik nr 12 do protokołu.
Informacja Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników nt. kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023.
Przewodnicząca obrad poprosiła Radnego Saszę Kordzielewskiego Przewodniczącego
Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
Sasza Kordzielewski Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
sadowych zapoznał radnych z treścią protokołu posiedzenia zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników – załącznik nr 13 do protokołu.
W tym miejscu posiedzenia Przewodnicząca obrad powiedziała iż wybór ławników sądowych
odbywa się w głosowaniu tajnym dlatego poprosiła o zgłaszanie się kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne wybory.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Marka Kleszcza, Saszę Kordzielewskiego, Krystynę
Wrzosek. Kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła radnym zasady głosowania tajnego i
poprosiła radnych o opuszczenie Sali obrad, w której zostaną przeprowadzone tajne wybory
ławników sądowych.
Po przeprowadzonych tajnych wyborach ławników Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych tajnych wyborów ławników
sądowych, protokół stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję
2020 – 2023.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że projekt uchwały był przedmiotem wspólnego
posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych
Przewodnicząca obrad poprosiła o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds.
Społecznych.
Członkowie obu komisji stwierdzili, iż projekt uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu
Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020 – 2023 zostanie rozpatrzony podczas obrad VII

Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 października 2019 r. po przeprowadzonym tajnym
głosowaniu w sprawie wyboru ławników.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników
Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020 – 2023 wpisując treści § 1 Po zapoznaniu
się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników stwierdza się wybór ławnika
do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 do orzekania w sprawach z zakresu
spraw prawa pracy, w osobie Pani B.P
Radni uchwałę podjęli 14 głosami „za”.
Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Projekt uchwały i Uchwała Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października
2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020 – 2023
stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z
dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy
Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że projekt uchwały był przedmiotem wspólnego
posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.
Radni nie wnieśli uwag i poprawek do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica
Radni uchwałę podjęli 14 głosami „za”.
Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Projekt uchwały i uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września
2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia
22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica stanowią załącznik nr 18 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica
Projekt uchwały przedstawiła radnym Anna Humieja Kierownik Wydziału AOŚ UMiG.
Radni nie wnieśli uwag i poprawek do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wskaźnika
RLM w aglomeracji Stepnica.
Radni uchwałę podjęli 14 głosami „za”.

Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Projekt uchwały i Uchwał Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października
2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica stanowią załącznik nr 19a
do protokołu.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu
doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Projekt uchwały przedstawił Radnym Ryszard Ławicki Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy.
Radni nie wnieśli uwag i poprawek do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu
doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Radni uchwałę podjęli 14 głosami „za”.
Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Projekt uchwały i Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października
2019 r. w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
stanowią załącznik nr 21 do protokołu.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników urzędu.
Przewodnicząca obrad poinformowała radnych że Urząd Skarbowy w Goleniowie przesłał

informacje nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych , burmistrza i pracowników
urzędu złożonych za rok 2018 i wskazał błędy w niektórych oświadczeniach, które należy
skorygować.
Informacje stanowią załącznik nr 22 do protokołu.
Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.
Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do informacji.
Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
Brak pytań.

Wnioski i informacje oraz oświadczenia.
Barbara Kierzynkowska zwróciła się z zapytaniem, czy gmina podjęła już jakieś kroki
w związku z kurnikami.
Odpowiedział Burmistrz Gminy odpowiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie została
wydana, ale jest na ukończeniu.
Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
W związku z wyczerpaniem w całości tematów będących przedmiotem obrad VII Sesji Rady
Miejskiej w Stepnicy Przewodnicząca obrad słowami „Zamykam obrady VII Sesji Rady
Miejskiej w Stepnicy” zakończyła obrady.
Zawiadomienie i zaproszenia na obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowią
załącznik nr 24do protokołu.
Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej
w Stepnicy stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Nagranie z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. dostępne
pod adresem http://stepnica.tv-polska.eu.
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