Protokół
z wyjazdowego wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz
Komisji Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 05 lipca 2013 roku w Małej Wsi.
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 15

Obecni na wyjazdowym posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w wyjazdowym posiedzeniu brali udział:
1.

Paweł Królak

- Wójt Gminy

2.

Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 w miejscowości Mała Wieś (przy majątku
należącym do Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Agrovit”) dokonał Przewodniczący Rady
Gminy – Bogumił Grabowski, witając zebranych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie
Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do licytacji obejmującej zakup majątku
Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Agrovit”.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
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Punkt 3.
Członkowie wszystkich komisji dokonali dokładnych oględzin majątku Spółdzielni
Produkcyjno-Handlowej „Agrovit”, w tym stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków.

Sekretarz Gminy poinformował, że Jest ok. 9 ha 35 arów, w skład powierzchni wchodzi
działka z siedliskiem spółdzielni ok. 5,5 ha, uzbrojona w stację uzdatniania wody
i oczyszczalnię ścieków, pozostałe działki satelitarne ok. 4 ha przeznaczone byłyby do
sprzedaży. Ceną wywoławczą jest ok. 244 tys. zł, natomiast należności na rzecz gminy wraz
z odsetkami wpisane do księgi wieczystej wynoszą ok. 16 tys. zł, ze sprzedaży działek byłoby
ok. 87 tys. zł, w związku z tym gdyby gmina zdecydowała się przystąpić do licytacji i kupiła
majątek, zakup wyniósłby ok. 150 tys. zł. Wartość samego ujęcia wody to ok. 300 tys. zł,
należałoby się zatem zastanowić, czy nie byłoby dobrze kupić majątek i przejąć za ok. 150 tys.
zł majątek o dużo większej wartości. Sekretarz Gminy dodał, że hydrofornia jest w dobrym
stanie, wystarczyłoby jedynie przepłukać, oczyścić i mogłaby działać.

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że każdy, kto ma sad czy
warzywa ma również swoją studnię głębinową, nie byłoby wystarczająco chętnych do
pobierania od nas wody. Gmina wyłoży pieniądze a wcale nie ma pewności, że wszystko będzie
działać, nie wiemy w jakim stanie jest hydrofornia, oczyszczalnia, konieczne byłyby badania
sanepidu, itp. Jego zdaniem nie ma sensu przystępować do licytacji.
Radny Adam Michalak zapytał, czy gdyby gmina zdecydowała się nabyć majątek to czy
środki będą pochodzić z kredytu.
Sekretarz Gminy poinformował, że mamy środki na drogę, zamiast spłacić kredyt
kupilibyśmy majątek.
Radny Adam Michalak stwierdził, że kredyt i tak zostałby do spłacenia. Jego zdaniem
najlepiej byłoby, żeby kupił to jakiś przedsiębiorca, a gmina odzyska środki za długi.

Po dokładnych oględzinach i dyskusji, radni jednogłośnie stwierdzili, że gmina nie przystąpi do
licytacji majątku Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Agrovit” w Małej Wsi.

Punkt 4.
W sprawach różnych głosu nikt nie zabrał.
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Punkt 5.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 10:00 dokonał
zamknięcia wyjazdowego posiedzenia wspólnych Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Jarosław Budek
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Robert Kupis
Protokołowała:
mgr Olga Kmita.
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