Interpelacje i zapytania radnych
zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2013 r.

Z uwagi na złą widoczność prawej strony ul. Powstańców Wlkp., która jest
jednokierunkowa, radny E.Hochenzy wniósł o postawienie lustra na wprost wyjazdu z
łącznika, jadąc od ul. Batorego.
Ponadto zapytał, czy istnieje możliwość namalowania pasów, które by kierunkowały
kierowców przy wyjeździe z ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej.
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Odpowiadając

na Pana pytania zadane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wSkwierzynie

informuję, iż:

- oznakowania poziome przy wyjeździe z ulicy Niepodległości do Przemysłowej zostanie
wykonane do końca I kwartału 2014 r.

- nie ma konieczności stawiania lustra przy wyjeździe z Polo Marketu do ulicy Batorego, ze
względu

na to,

że

organizacja ruchu w tym miejscu nakazuje

wysepka i nie ma ograniczeń

skręt

w prawo, jest wykonana

widoczności.
/
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Radna D.Stefańska przypomniała, że Komisja Planu i Budżetu w 2012 r. wystąpiła z
wnioskiem o wyegzekwowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych wSkwierzynie
opracowania zarządzenia w sprawie poboru opłaty stałej za pobyt w internacie od 1.09.2012 r.
Pani Dyrektor odpisała, że nie ma do tego podstawy prawnej. Nowa Pani Dyrektor również
takiego zarządzenia jeszcze nie wydała. Radna chciałaby wiedzieć, czy przedmiotowa
opłata będzie pobierana.
Poza tym radna poinformowała, że od września 2011 r. Rada Rodziców internatu
wydatkowała kwotę 94.274,39 zł na działania dotyczące wyłącznie internatu.
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dot.: odpowiedzi na pytanie

W odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Panią radną podczas sesji 30.10.2013 r. w sprawie
zarządzenia dotyczącego wprowadzenia opłaty stałej w internacie Zespołu Szkół Technicznych

w Skwierzvnle

oraz wnioskowania o wprowadzenie tej opłaty przez komisję planu i budżetu Rady Miejskiej w Skwierzynie w
2012 L, wyjaśniam:

,
Wydawanie zarządzeń obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Technicznych

wSkwierzynie

znajduje się, oczywiście, w gestii dyrektora placówki i formułowanie w tej materii poleceń nie leży w
kompetencji burmistrza Skwierzyny.
Z powodu wskazanego wyżej wnioski w tej materii formułowane przez komisje Rady Miejskiej w
Skwierzynie również nie niosą za sobą żadnego skutku prawnego;

komisja rady nie posiada także w tej

kwestii żadnych kompetencji do wydawania poleceń organowi wykonawczemu gminy.
Ponieważ burmistrz Skwierzyny nie dysponuje w tej sprawie odpowiednimi
wyjaśnienie

została

dokumentami, o

poproszona pani dyrektor ZST w Skwierzynie. Po jego otrzymaniu, w przypadku

pojawienia się dodatkowych okoliczności, zostanie Pani radna ewentualnie o tym poinformowana odrębnym
pismem.
Odnosząc się z kolei do Pani stwierdzenia podczas sesji w dniu 30.10.2013 L, iż (cytując oryginalną

wypowiedż na podstawie zapisu z sesji RM):

"Pan sekretarz mówił, że nie

wiedział, że

z rady rodziców internatu były jakieś prace wykonywane..."

Jak rozumiem z wypowiedzi Pani radnej chodzi tu prace remontowe finansowane ze środków rady
rodziców w/w placówki.
Z przykrością muszę stwierdzić, iż Pani radna mija się w tej wypowiedzi z prawdą, gdyż sekretarz
gminy nie użył takiego stwierdzenia.

Ponadto polecam Pani radnej

lekturę

dokumentu, który otrzymali radni, a

przyjętego

podczas sesji

rady 07 listopada 2013 r. pt. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy, Skwierzyna za rok
szkolny 2012/2013, którego autorem jest właśnie sekretarz gminy.

Na stronie 11 tego dokumentu w tabeli 24 (Remonty przeprowadzone w szkołach)
wymienione

są

koszty

prac

remontowych

wykonanych

w

internacie

ZST

wSkwierzynie,

sfinansowanych m.in. z budżetu Rady Rodziców.
Jest rzeczą oczywistą,

iż

trudno

przypuszczać, ażeby autor

tego

dokumentu najpierw

szczegółowo przedstawiał kategorię wydatków remontowych, o których Pani wspomina w swojej

wypowiedzi podczas sesji a następnie wyjaśniał, że nic o nich nie wiedział.

Z poważaniem
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