
Protokół  Nr 47 /14

z   posiedzenia  Komisji  Spraw Społecznych    z  dnia 22 października   2014 r.

Posiedzenie   komisji  odbyło się   w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki

w godzinach    od  13:00  do  15:00. 

W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;

2) zaproszeni goście:

a)   pan Krzysztof Czarnecki –   Burmistrz Trzcianki,

b)   pani  Ewa  Januszkiewicz-  Goroszkin-  kierownik  Miejsko  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance,

c) z pol. pana Przemysława Przybylski- przewodniczącego Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Zenon Nikel.

Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Joachimiak – Przewodniczący komisji. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad. 

          3.   Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji. 

4.   Sprawy wniesione do komisji:

1)    analiza materiałów na sesję w dniu 23 października 2014 r.;

2)     pismo  zastępcy  Burmistrza  Trzcianki   w  sprawie  przygotowania  projektu

uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2020.

5.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 46/14 z dnia 17 września 2014 r.

6.   Wolne wnioski.
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7.   Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.   Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  radny  Edward  Joachimiak,  stwierdził,  że  jest  to

ostatnie posiedzenie w tej kadencji, dlatego też zaprosił na posiedzenie wszystkie te

osoby,  z którymi komisja współpracowała. Wszystkich serdecznie przywitał.  

Ad 2.   Przyjęcie porządku obrad. 

          Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

          

          Ad  3.   Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji. 

          Przewodniczący komisji radny Edward Joachimiak  podsumował pracę komisji.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  dobiega  końca   kadencja  Rady  Miejskiej

Trzcianki. W czasie jej trwania miał przyjemność pełnić funkcje przewodniczącego

komisji. Komisja pracowała w następującym składzie: Włodzimierz Ignasiński, Jan

Kłundukowski,  Witold  Perski,  Piotr  Złociński.   W trakcie  minionych czterech lat

z szeregów komisji odszedł śp. Jan Kłundukowski. W skład komisji  weszli: radna

Hanna  Dąbkowska,  Piotr  Ratajczak,  Tomasz  Jurczyk.  Każda  z  tych  osób

samodzielnie  podejmowała  decyzje  o  przynależności  do  komisji  rady.  Zakres

merytoryczny  komisji  jest  dość  obszerny  i  specyficzny.  Komisja  zajmowała  się

sprawami oświaty  i wychowania, opieki przedszkolnej, pomocy społecznej, kultury.

Komisja opiniowała projekty uchwał,  analizowała dostarczone komisji  dokumenty

i formułowała propozycje i wnioski.  

Wiele  pracy  poświęcała  analizie  rożnych  rozwiązań  organizacyjnych  związanych

z restrukturyzacją oświaty na terenie gminy. Po wielu  dyskusjach i sporach, problem

ten  jest  właściwie  rozwiązany,  gdyż   funkcjonujący  model  jest  kompatybilny

z  realnymi  możliwościami  dnia  dzisiejszego  i  subwencji.  Osobny  problem

to racjonalne gospodarowanie  środkami finansowymi. W tym zakresie jest jeszcze

trochę do zrobienia. 
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Za bardzo istotny  temat  uznany  został  temat  dot.  dożywiania  dzieci  i  dorosłych.

Trudno  w  ogóle  przyjąć  do  wiadomości,  że  w  XXI  wieku  w  Polsce  może  taki

problem  występować  ale  niestety  takie  są  fakty.  Dzisiaj  funkcjonujące  zasady  z

udziałem także finansów zewnętrznych pozwalają ten problem uznać za rozwiązany. 

W  swoich  pierwszych  planach  pracy  jako  priorytet  potraktowano  problem  osób

niepełnosprawnych, matek z wózkami dziecięcymi i osób poruszających się na tzw.

chodzikach,  w  zakresie  likwidacji  barier  architektonicznych.  Komisja  w  tej

dziedzinie była  niezwykle konsekwentna, co widać na naszych ulicach.  Szczególnie

przyspieszenie w rej dziedzinie odnotowano w okresie sprawowania funkcji  przez

obecnego burmistrza, który nasze  wnioski traktował bardzo poważnie. Ten proces

musi  trwać dalej,  gdyż trzeba  pamiętać,  o  tym,  że  każdy  mieszkaniec  ma  równe

prawa i taki sam dostęp do placówek, urzędów. 

Komisja  szczegółowo  analizowała  problem  bezdomności.  Funkcjonujący  system

koordynowany  przez  MGOPS  jest  drożny  i  zapewnia  skuteczną  pomoc  w  tym

zakresie.

W  trakcie  kadencji  zaszły  pewne  zmiany  w  funkcjonowaniu  wychowania

przedszkolnego.  Na  bieżąco  monitorowaliśmy  powstanie  prywatnych  punktów

przedszkolnych oraz wdrażanie nowych zasad odpłatności za usługi przedszkolne i z

tym związaną działalność programową poszczególnych placówek. 

Nastąpiła  widoczna  aktywizacja  działalności  placówek  kultury  zarówno  w sferze

ilości  jak i  jakości  dostępnych,  różnorodnych imprez  a  także  godnych obchodów

świąt i uroczystości państwowych i lokalnych. 

Na bieżąco komisja współpracowała z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.  Istotą  tej  współpracy  było  wypracowanie  racjonalnego  klucza

wydawania dostępnych środków w sferze merytorycznej i ekonomicznej. 

Wiele czasu poświęcaliśmy też między innymi takim problemom jak ratownictwo

medyczne, dowozy dzieci do szkół, działalność organizacji pozarządowych, analizie

zasobów  pomocy  społecznej,  opiniowanie  budżetów  gminy,  stanie  mieszkań

komunalnych,  placom zabaw  dla  dzieci  czy  analizie  raportów  o  stanie  realizacji
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zadań oświatowych. 

W  imieniu  całej  komisji  podziękował  serdecznie  organowi  wykonawczemu,

wszystkim  pracownikom  Urzędu,  pracownicom  biura  rady  miejskiej

i przedstawicielom wszystkich placówek samorządowych, organizacji i instytucji za

współpracę oraz przygotowanie materiałów i informacji.

Komisja  obejrzała  krótki  film  dotyczący  likwidacji  barier  architektonicznych  na

terenie gminy Trzcianka. 

Ad 4.   Sprawy wniesione do komisji:

1)    analiza materiałów na sesję w dniu 23 października 2014 r.;

a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 

2014-2031,

Komisja przyjęła do wiadomości, bez uwag.

b)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  uchwały  reguluje  dochody  i  wydatki.

Stwierdził,  że  była  długa  dyskusja  odnośnie  przebudowy  ul.  Kościuszki,  były

sugestie odmiennych rozwiązań niż te,  które firma z Koszalina projektuje.  Firma nie

wywiązała się z terminu określonego w umowie, dlatego też zdecydował, że rozstanie

się  z  tą  firmą  projektową,  a  środki  finansowe  zostaną  podzielone  na  cele

inwestycyjne.  Wskazał na budowę ul. Żwirowej, bo jest projekt techniczny tej ulicy,

oraz realizacje chodnika od Sikorskiego  do ul. Fredry na dł. 45 m. Także planuje się

zrobić rozebranie murku, wykonanie chodnika, postawienie ławek, nasadzenie zieleni

kolo IBI.    Pozostałe środki, to są dotacje z przeznaczeniem na Opiekę Społeczną.

Także przeznacza się  środki  dla  szkół  i  przedszkoli  aby do końca roku placówki

mogły swoje czynności wykonywać.  
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Komisja przyjęła do wiadomości, bez uwag.

c)  udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy 

Świętej w Róży Wielkiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele 

zabytkowym pw. Świętej Rodziny w Kępie,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zwrócił się do niego proboszcz, inwestycje jakie

przeprowadził są warte 86 tys. zł, gmina pierwszy raz przekazała dla parafii kwotę 17

tys. zł. Także 10 tys. przekazał powiat. Remont jest wykonany, wykonawca wystawił

większą  fakturę,  sołtys,  proboszcz  i  wiece  starosta  zwrócili  się  o  wsparcie

i przekazanie dla parafii kwoty. Jest propozycja łącznie zwiększenia do kwoty 30 tys.

zł. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu: za 6, wstrzymał się 1. Głosowało 

7 radnych. 

d)  przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Trzciance,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zwrócił się do niego proboszcz, inwestycje jakie

przeprowadził są warte 86 tys. zł, gmina pierwszy raz przekazała dla parafii kwotę 17

tys. zł. Także 10 tys. przekazał powiat. Remont jest wykonany, wykonawca wystawił

większą  fakturę,  sołtys,  proboszcz  i  wiece  starosta  zwrócili  się  o  wsparcie

i przekazanie dla parafii kwoty. Jest propozycja łącznie zwiększenia do kwoty 30 tys.

zł. 

Komisja w wyniku głosowania, wnioskuje o zmienię zapisu § 4 w brzmieniu:

„Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.”   Wynik głosowania: za 6, wstrzymał się

1. Głosowało 7 radnych. 
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Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 

e)  zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  odpisy  za spożywanie alkoholu są  większe  niż

przewidywał  budżet,  środki  zostaną  przeznaczone  na  działalność  Punktu  Pomocy

Kryzysowej. Także zostaną przeznaczone środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach

na terenie całej gminy.   

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 

f)   przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 dla gminy Trzcianka,

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 

g)  zmiany uchwały Nr XXXII/210/12  Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkanio-wym  

zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013-2017;

Burmistrz Trzcianki  stwierdził, że stawka bazowa na rok 2015 zostanie zachowana 

tak jak w roku 2014. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 
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h)  przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy na 2015 rok”,

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu: za 6, wstrzymał się 1. Głosowało 

7 radnych. 

i)   aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Trzcianka,

Pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki   poinformował,  że  ustawa

o  zagospodarowaniu  przestrzennym  mówi,  że  Burmistrz  raz  na  kadencję  składa

Radzie  Miejskiej   sprawozdanie  o  ocenie  aktualności  Studium  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  oraz  miejscowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Trzcianka.  Dokonuje  analizy,

składa  propozycję  niezbędnych  korekt  zagospodarowania  przestrzennego

i  niezbędnych  dokumentów  planistycznych.   Jest  to  dokument  dość  obszerny

obejmuje kilkadziesiąt części.  Wyjaśnia jakie plany mamy, ile wpłynęło  w badanym

okresie pism, ile wydano decyzji. Jakie plany trzeba zaktualizować. Konkluzja z tego

jest taka, że większość planów jest zgodna, studium jest zgodne z przepisami prawa.

Najważniejsze  w  opracowaniu  to  wytyczne  gminie  kierunków  jakie  powinna

opracować  przy opracowaniu planów miejscowych.  Opracowana analiza otrzymała

pozytywna ocenę, opinię Gminnej Komisji Urbanistycznej działającej przy Urzędzie

Miejskim Trzcianki. Zamieszczony materiał jest na stronach BIP Urzędu, jest bardzo

ciekawy. W naszym Urzędzie wydano 323 decyzji o warunkach zabudowy, z czego

większość jest na terenie Trzcianki. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu: za 6, wstrzymał się 1. Głosowało 

7 radnych. 
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j)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała,

Pan Burmistrz  Trzcianki stwierdził, że do Burmistrza wpłynął wniosek o wydanie

decyzji  o warunkach zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni

wiatrowej. Z uwagi na liczne protesty mieszkańców wsi  Biała, organ prowadzący

postępowanie   administracyjne  postanowił  zawiesić  postępowanie  i  zdecydowano

przystąpić  do  opracowania  miejscowego  planu,  tym samym wprowadzając  zakaz

postawienia ferm wiatrowych. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 

k)  zbycia nieruchomości,

Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że uchwała dotyczy terenu ul. P. Skargi w stronę

spółki OSIR po prawej stronie, za ostatnim budynkiem, jest  leśna droga, działka ma

trapezowaty kształt, nabywca sąsiedniej działki jest zainteresowany kupnem celem

poprawienia geometrii tej działki. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 6 

radnych. 

l)   odwołania Rady Oświatowej,

Komisja na posiedzeniu w dniu 18.09.2014 r., w głosowaniu, zaproponowała 

rozwiązanie Rady Oświatowej. Wynik głosowania: za 4, przeciwko 0, wstrzymał się 

1. Głosowało 5 radnych. 

m)   zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o pozbawienie lasów charakteru 

ochronnego,

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 6 

radnych. 
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n)  lokalizacji targowisk miejskich w Trzciance i ustalenia ich regulaminu.

Komisja wyraziła pozytywną opinię w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 7 

radnych. 

2)     pismo  zastępcy  Burmistrza  Trzcianki   w  sprawie  przygotowania  projektu

uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2020. Pismo

stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja w wyniku głosowania przyjęła pismo do wiadomości. 

Ad 5.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 46/14 z dnia 17 września 2014 r.

Protokół został przyjęty w glosowaniu: za 6, wstrzymał się 1. Głosowało 7 radnych. 

Ad 6.   Wolne wnioski.

Radny Tomasz Jurczyk  zgłosił sprawę, która była zgłoszona już w roku 2010 dot.

braku doprowadzenia wody do posesji pana A. Cieślaka w Straduniu. Obecnie na po-

trzeby  gospodarstwa  woda  pobierana  jest  ze  studni  głębinowej,  która  jest  złej

jakości,która  jest  mętna i żółta. Wodę do spożycia kupowana jest w sklepie, butel-

kowana. W imieniu właścicielka posesji prosi o pomoc i załatwienie tej sprawy.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  sprawa jest mu obca, ale sięgnie opinię u pani

prezes spółki ZIK. To właśnie spółka ZOK wykonuje doprowadzenie wody do pose-

sji. Powiedział aby właściciele posesji napisali pismo do pani Prezes ZIK  oraz do

wiadomości Burmistrza Trzcianki. 

Ad 7.   Zakończenie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął

posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek Edward Joachimiak
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