ZWIĄZEK GMIN WYSPY WOLIN
Międzyzdroje – Wolin

72-510 Wolin, ul. Świerczewskiego 4a
tel/fax (091) 32 80 189
e-mail: zgww@pro.onet.pl
NIP 855-000-41-77

Protokół z posiedzenia
Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
w dniu 07 stycznia 2015r.

Porządek obrad:
1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin
Wyspy Wolin.
4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/ego Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/ego Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
Gmin Wyspy Wolin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Gmin Wyspy
Wolin.
9. Sprawy bieżące.
10.Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie quorum.

Burmistrz Senior – Eugeniusz Jasiewicz prowadzący spotkanie przywitał zebranych i
stwierdził quorum dla podejmowania wiążących decyzji (nieobecny był pan Robert
Lemza, który zapowiedział, iż spóźni się na spotkanie – lista obecności w
załączeniu).
Ad.2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Pan Jasiewicz zapytał, czy zgromadzeni chcieliby wnieść uwagi do porządku obrad.
Uwag nie wniesiono, zaakceptowano porządek przedłożony.
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Związku

Gmin Wyspy Wolin.
Pan Eugeniusz Jasiewicz zapytał, czy zebrani chcieliby wnieść uwagi i poprawki do
załączonego do dokumentów protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia
ZGWW. Uwag i poprawek nie wniesiono.
Ad.4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia

Związku Gmin Wyspy Wolin.
Pan Rafał Wolny przedstawił zebranym sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy
posiedzeniami Zgromadzenia.
Na spotkanie dotarł pan Robert Lemza.
Pan Wolny podkreślił, że najważniejszą sprawą dla Związku Gmin Wyspy Wolin i
gmin jest sprawa wody.
W miesiącu grudniu została zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski Dokumentacja
hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z
utworów czwartorzędowych w rejonie Kodrąbka i Kołczewka. Dokumentacja została
zatwierdzona bez uwag, uwzględniając w całości wniosek Inwestora tj. Związku w
wysokości 420 m3/h dla Kodrąbka oraz 204 m3/h dla Kołczewka tj. o 24 m3/h więcej
niż się spodziewaliśmy. Całość zadania realizowanego w okresie niemalże dwóch lat
zakończyła się dużym sukcesem dla Związku jako Pełnomocnika Konsorcjum. Mając
decyzje zatwierdzające zasoby możemy rozpocząć proces budowy ujęcia.
Jednocześnie Związek zajmuje się innymi działaniami nie inwestycyjnymi w oparciu o
FMP Interreg oraz środki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego:
zakończyły się niedawno „Polsko – niemieckie obchody Hubertusa”, na początku
2015 roku planowane są polsko – niemieckie spotkania Seniorów.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/ego Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
Pan Eugeniusz Jasiewicz poprosił, aby zebrani zgłaszali kandydatury na objęcie
funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia ZGWW.
Pan Janusz Piłat zgłosił kandydaturę pana Czesława Zielińskiego. Pan Zieliński
wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Burmistrz Jasiewicz poddał pod głosowanie zamknięcie listy:
8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Pan Leszek Dorosz zaproponował osoby do Komisji Skrutacyjnej: Mateusz Bobek,
Mieczysław Rybakowski, Jan Magda. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do
Komisji Skrutacyjnej.
Burmistrz Jasiewicz poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w
zaproponowanym składzie:
8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę tajnego głosowania na
Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin. Rozdano karty do
głosowania.
Pan Mieczysław Rybakowski przedstawił zgromadzonym wyniki tajnego głosowania
na Przewodniczącego ZGWW:
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Na pana Czesława Zielińskiego oddano 8 głosów za, 0 – przeciwnych, 0 –
wstrzymujących się.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/ego
Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin.
Pan Jasiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego
Zgromadzenia ZGWW oraz zgłosił kandydaturę pana Janusz Piłata. Pan Janusz Piłat
zgodził się na kandydowanie na wskazaną funkcję. Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Burmistrz Jasiewicz poddał pod głosowanie zamknięcie listy:
8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę tajnego głosowania na
Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin. Rozdano karty
do głosowania.
Pan Mieczysław Rybakowski przedstawił zgromadzonym wyniki tajnego głosowania
na Wiceprzewodniczącego ZGWW:
Na pana Janusza Piłata oddano 8 głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących
się.
Prowadzący obrady Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz przekazał prowadzenie
spotkania nowo wybranemu Przewodniczącemu Zgromadzenia ZGWW – panu
Czesławowi Zielińskiemu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
Gmin Wyspy Wolin.
Przewodniczący Zgromadzenia – pan Czesław Zieliński podziękował zebranym za
obdarzenie go zaufaniem oraz poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Zarządu ZGWW.
Pan Leszek Dorosz zaproponował kandydaturę pana Rafała Wolnego. Pan Rafał
Wolny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Pan Zieliński poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na
Przewodniczącego Zarządu:
8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury pana
Rafała Wolnego na Przewodniczącego Zarządu ZGWW. Głosowanie miało charakter
jawny:
8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Gmin
Wyspy Wolin.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur do objęcia
funkcji Członka Zarządu ZGWW oraz zgłosił dwie kandydatury: pan Leszek Dorosz i
Eugeniusz Jasiewicz.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatur na Członków
Zarządu:
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8 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru pana
Eugeniusza Jasiewicza w skład Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin:
7 – głosów za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymujący się
Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru pana
Leszka Dorosza w skład Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin:
7 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się
Przewodniczący - Czesław Zieliński przypomniał, iż rady będą musiały uzupełnić
skład Zgromadzenia w miejsce osób, które weszły w skład Zarządu Związku.
Jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił nadrzędne cele, którymi
Związek według niego powinien zająć się w perspektywie działalności 2015 – 2018.
Są to:
- wdrożenie przedsięwzięcia „Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin” na
podstawie przyjętego Studium Wykonalności,
- przyjęcie roli podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu inwestycji,
- pozyskanie środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej ww
projektu np. z WFOŚiGW,
- przygotowanie dokumentacji dla Gmin do zadań związanych z gospodarką
ściekową pod programy finansowane z funduszy UE i krajowych,
- wspieranie budowy ścieżek rowerowych na wyspie,
- współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w zakresie wykonywanych zadań
statutowych Związku, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z europejskich
funduszy pomocowych oraz innych źródeł pomocy finansowej.
Pan Janusz Piłat zauważył, iż programy dofinansowania unijnego obejmują kwestie
gospodarki wodno-ściekowej.
Pan Zieliński odpowiedział, iż należy poczynić rozeznania w nowej perspektywie, a
być może warto byłoby rozważyć, aby Związek zajął się również gospodarką
ściekową. Zaznaczył również, iż każdy nowo wybrany członek Zgromadzenia
powinien zaznajomić się ze Studium Wykonalności dotyczącym budowy centralnego
ujęcia wody na wyspie Wolin. Zwraca się z prośbą do Związku o przekazanie po
jednym egzemplarzu Studium członkom Zgromadzenia. Dodał, ze analiza Studium
pozwoliła mu na ukształtowanie sobie wizji wariantu najbardziej korzystnego dla
gmin.
Pan Mateusz Bobek zauważył, iż dla niego najważniejsze jest wybranie wariantu
najbardziej korzystnego dla „przeciętnego Kowalskiego” – mieszkańca
Międzyzdrojów. Liczyć się więc będzie najbardziej cena metra sześciennego wody.
W sprawie ścieżek rowerowych pan Bobek zaznaczył, iż gmina Międzyzdroje ma w
budżecie zapisane na ten cel 50 tys. zł, gmina Wolin takich zapisów nie posiada.
Zadał pytanie Burmistrzowi Jasiewiczowi czy gmina Wolin zamierza partycypować w
wydatkach na ten cel i w jakiej wysokości.
Burmistrz Jasiewicz zaznaczył, iż jest nowa rada, która będzie miała nowe spojrzenie
na tę kwestię. Do tej pory brak takich zapisów nie spowodował uszczerbku dla
funkcjonowania Związku, gdyż nie doszło do realnych działań w zakresie realizacji
ścieżek. Podkreślił, iż jest możliwe, aby gmina Wolin przeznaczyła na realizację
zadań związanych ze ścieżkami rowerowymi również 50 tys. zł.
Pan Janusz Piłat podkreślił, iż gmina Międzyzdroje już ma zapisane w budżecie 50
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tys. zł na ten cel i zapytał, czy tak będzie w gminie Wolin. Dlaczego do tej pory gmina
nie ujęła tego w budżecie.
Burmistrz Jasiewicz odpowiedział, ze poprzednia rada miała inne spojrzenie na ten
cel, teraz zmieniły się unormowania m.in. prowadzenie ścieżek po wałach
przeciwpowodziowych i to może spowodować nowe spojrzenie na realizację zadań
jakimi są ścieżki rowerowe.
Pan Mateusz Bobek powiedział, iż przeglądając budżet gminy Wolin zauważył, iż
brak jest zapisów o finansowaniu Związku w tym roku, temat ten został poruszony na
obradach Komisji Budżetu w gminie Międzyzdroje. Pan Bobek zaakcentował, iż nie
chciałby, aby działania Związku związane z brakiem finansowania kończyły się na
czteroletnich rozmowach na ten temat. Podkreślił, że temat wody jest tematem
bardzo ważnym, ale rozciągniętym w czasie – może 4 lata, może 8 lat potrzebnych
jest na realizację. Dobrze byłoby, gdyby Związek w tym czasie realizował zadania
mniejsze w oparciu np. o wykorzystanie funduszy unijnych z Pomeranii, czy
realizację ścieżek rowerowych.
Pan Jasiewicz zauważył, że gmina Wolin ma 51 wsi, setki dróg powiatowych i
gminnych, 3 przedszkola, kilka szkół podstawowych i nacisk na realizację ścieżek
rowerowych jest trochę inny niż w gminie Międzyzdroje. Nie zmienia to jednak faktu,
iż gminie Wolin zależy również na połączeniu Międzyzdrojów z Wisełką i gmina Wolin
będzie wspierać tego typu zadania.
Pan Mieczysław Rybakowski zauważył, że kwota 50 tys. zł nie jest kwota dużą i
gmina Wolin postara się, aby taka kwota zaistniała w budżecie gminy Wolin.
Pan Rafał Wolny podsumował działalność w Związku Gmin w ostatnich czterech
latach podkreślając, ze Związek działa bardzo dynamicznie i efektywnie.
Pan Rybakowski powiedział, że fakt, iż wszyscy się tu spotykamy w podobnym
gronie jest też wyrazem tego, iż Związek pokazał na czym polega praca, wiele zadań
zostało wykonanych, radni, członkowie Zgromadzenia poznali na czym polegają
działania Związku.
Pani Ewa Deląg poinformowała zebranych, iż właściwe byłoby przyjęcie w dniu
dzisiejszym uchwały w sprawie zatrudnienia i ustalenia wysokości wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin. Bez wprowadzenia w dniu
dzisiejszym takiej uchwały nie jest możliwe bowiem podpisanie przez
Przewodniczącego Zgromadzenia umowy o pracę z Przewodniczącym Zarządu.
Pan Czesław Zieliński zaproponował w związku z tym zmiany w porządku obrad w
postaci wprowadzenia dodatkowego punktu jako 9 pn „ Podjęcie uchwały
Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin w sprawie zatrudnienia i ustalenia
wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin”.
Wprowadzenie niniejszego punktu poddał pod głosowanie:
6 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przyjecie
porządku obrad po zmianach:
1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin
Wyspy Wolin.
4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/ego Zgromadzenia
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Związku Gmin Wyspy Wolin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/ego Zgromadzenia
Związku Gmin Wyspy Wolin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
Gmin Wyspy Wolin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Gmin Wyspy
Wolin.
9. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin w sprawie
zatrudnienia i ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin Wyspy Wolin.
10. Sprawy bieżące.
11.Zakończenie posiedzenia.
Zmieniony porządek obrad przyjęto jednomyślnie:
6 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Ad.9. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin w sprawie
zatrudnienia i ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin Wyspy Wolin.
Pani Deląg poinformowała, iż do tego, aby pan Przewodniczący Zgromadzenia
podpisał umowę z Przewodniczącym Zarządu konieczne jest podjęcie takiej uchwały.
Wynagrodzenie może pozostać takie, jak dotychczas do czasu, w którym
Członkowie Zgromadzenia zdecydują o dyskusji w tym temacie.
Pan Zieliński zaproponował dyskusje w temacie treści ww. uchwały.
W Wyniku dyskusji ustalono, że uchwała powinna zawierać zapisy o zatrudnieniu na
½ etatu, ustalić wynagrodzenie w postaci płacy zasadniczej: 2.250,00 zł i dodatku
funkcyjnego 750,00 zł oraz zawierać upoważnienie dla Przewodniczącego
Zgromadzenia do zawarcia umowy z mocą obowiązującą od dnia 07.01.2015r.
Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Przewodniczącego Zgromadzenia
celem poddania go pod głosowanie:
6 – głosów za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się.
Ad.10. Sprawy bieżące.
Pan Czesław Zieliński zwrócił uwagę, że wiele ważnych dla Związku i gmin spraw
udało się uporządkować poprzedniemu Zgromadzeniu, obecnie liczy na kontynuację
prac, w które Związek jest zaangażowany.
Pan Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Czesław Zieliński, poinformował, że
na ukończeniu jest ważny dokument Wstępne Studium Wykonalności dla zadania pn.
„Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin” zachęcił delegatów do lektury
tego opracowania, z którego można dowiedzieć się o kosztach inwestycji, czasie
realizacji oraz ogólnie o całokształcie inwestycji. Stwierdził, że jest to najważniejsze
zadanie dla Związku Gmin Wyspy Wolin. Dodatkowo zgodnie z zapisami Związek
mógłby również zająć się tematem kanalizacji i stanowiłoby to całość w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej.
Pan Wolny powiedział, iż wie, jakie Związek posiada priorytety, ale zna jednocześnie
potrzeby gmin, którym postara się sprostać jako nowy/ stary Przewodniczący
Zarządu.
Pan Jan Magda zapytał, jak wygląda kwestia przyjęcia Statutu.
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Pan Tomasz Podleśny poinformował, iż Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził
nieważność § 35 ust.3 załącznika do uchwały Nr LX/735/14 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy
Wolin. Nieważności nie stwierdził w stosunku do uchwały Rady w Międzyzdrojach,
która miała identyczną treść.
Pan Podleśny zaproponował, aby jeszcze odczekać na ewentualną reakcję
Wojewody. W przypadku, gdyby Wojewoda nie dokonał takich samych rozstrzygnięć
w stosunku do uchwały międzyzdrojskiej – kancelaria prawna wniesie skargę na
rozstrzygnięcie.
Ad.11. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono. Termin następnego
Zgromadzenia ustalono na 30 stycznia, godz. 12.00.
Przewodniczący Zgromadzenia ZGWW
mgr inż. Czesław Zieliński
Protokołowała:
Ewa Deląg
ZGWW
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