Protokół Nr XXXII/2013
z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu
w dniu 9 stycznia 2013 r.
Miejsce obrad : Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie,
ul. 1 Maja 15 .
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, w tym:
- stwierdzenie „quorum”.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na
rok 2013.
3. Zamknięcie Sesji.

Ad 1 Otwarcie Sesji, w tym:
Przewodniczący Rady Józef Leszczyk o godz. 14.30 wypowiedział formułę:
„Otwieram XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej”.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta, zgodnie z art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym (§ 14 ust. 3 i § 22 ust. 3 Statutu Miasta).
Przewodniczący Rady powitał radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza,
pracowników Urzędu Miasta, Pana Andrzeja Świrko Radnego Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego oraz zaproszonych gości. Przewodniczący
Rady przekazał życzenia noworoczne. Następnie wspomniał śp.
Edmunda
Trzeszczkowskiego, wieloletniego dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego oraz
śp. Seweryna Jurgielańca, parlamentarzystę, lekarza, którzy zostali odznaczeni
medalami „Za zasługi dla miasta Białogardu”. Przewodniczący Rady poprosił o
uczczenie ich pamięci minutą ciszy, co uczyniono.
- stwierdzenie „quorum”,
Według listy obecności było 16 radnych, wobec czego Rada była władna do
podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.

Ad 2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na rok 2012.
Przedstawił: Paweł
Wiśniewski, Dyrektor Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich
Dyrektor dodał, że w listopadzie 2012 r. Rada Miejska przekazała dotację
celową dla CKiSE na cyfryzację kina i modernizację systemu sprzedaży. Proces
inwestycyjny nałożył się na okres świąteczny. Te dni świąteczne były znaczące
dla wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym tj. firmy Sine-Projekt
z Poznania. Dokumentacja przetargowa została wysłana do weryfikacji do
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który pozytywnie ją zweryfikował. Dopiero
po tym, 29 listopada 2012 r. można było podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie
z umową wykonawca miał 30 dni na wykonanie wszelkich prac. Wykonawca
zmieścił się w terminie ale projektor dostarczony do CKiSE w dniu 28 grudnia
2012 r. był inny niż wynikał z dokumentacji przetargowej. Okazało się, że dla
polskiego wykonawcy firma NEC przysłała omyłkowo inny projektor. Na nowy
projektor trzeba było czekać do 2 stycznia 2013 r., kiedy został dostarczony i
zamieniony. To oznacza, że skoro prace nie zostały zakończone do 31 grudnia
2012 r. nie można było zapłacić za wykonaną usługę do końca roku. Zgodnie z
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ustawą o finansach publicznych CKiSE musiało niewykorzystane środki zwrócić do
budżetu Miasta. W dniu 4 stycznia 2013 r. kwota 270 tys. 920 zł została przelana
na konto Urzędu Miasta. Była to kwota pomniejszona o wcześniej zakupione trzy
komputery. Ostatecznie 3 stycznia 2013 r. odebrano system sprzedaży. Stąd
prośba o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Rady – zapytał czy są osoby chętne do zabrania głosu? W
związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Przegłosowano projekt uchwały: za– 18 (jednogłośnie).
Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/243/2013.
Następnie radni zapoznali się z możliwościami projektora 3D, oglądając
zwiastuny filmów.
Ad 3 Zamknięcie Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14.45 Przewodniczący Rady
wypowiedział formułę: „Zamykam obrady XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Białogardu”.
Protokołowała: M.Zimmer

Przewodniczący Rady
mgr Józef Leszczyk
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