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Protokół Nr 17/16
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 16 maja 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w spotkaniu uczestniczył:

1.  Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki;
2. Ewa Januszkiewicz – kierownik MGOPS;
3. Barbara Fąferek   zastępca Kierownika MGOPS,
4. Anna Stańczyk  inspektor Urzędu Miejskiego,
5. Alina Matkowska kierownik Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji, 
który przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.
 
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
1. Przyjęcie  protokołu nr 16/16 z 26.04.2016 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Trzcianka.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Trzcianka                     

z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2015 r.

5. Opiniowanie materiałów na sesję.
6. Sprawy  wniesione do komisji.
7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonał Przewodniczący komisji.

Ad. 2. Przyjęcie  protokołu nr 16/16 z 26.04.2016 r.
Protokół nr 16/16 z 26 kwietnia 2016 r.  został przyjęty jednogłośnie  w głosowaniu. 
Głosowało: za  5 radnych.

Ad. 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Trzcianka.
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
  Pani  Ewa  Januszkiewicz  –  Goroszkin  stwierdziła,  że  ustawa  o  pomocy 
społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania corocznie przez gminę ocenę 
zasobów  pomocy  społecznej,  którą  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu 
terytorialnemu  przedstawia  do  30  kwietnia  Radzie  Miejskiej.  Ocena  wraz  z 
rekomendacją będzie podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Ocena  zastąpiła  dotychczasowy  bilans  potrzeb.  Ustawodawca  doprecyzował 
obszary,  których  ma  dotyczyć  ocena,  tak  aby  analiza  zasobów  służyła 
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jednocześnie ocenie efektywności systemu pomocy społecznej na tle lokalnej 
sytuacji społeczno- demograficznej. 

Pani B. Fąferek zastępca kierownika omówiła informację, informacja stanowi 
załącznik do protokołu. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  w  przygotowaniu  tego  raportu  pracownicy 
MGOPS włożyli dużo pracy  Wskaźniki     pokazane w tabelach są niepokojące. 
Wskaźniki rosą albo leciutko spadają.  

Pani  B.  Fąferek  stwierdziła,  że  w  prognozach  zawsze  trzeba  iść  wzwyż. 
Wskaźniki  nie  spadają.  To  jest  prognoza.  Jest  tendencja  zmiany  ustawy 
o  pomocy  społecznej,  prognozuje  się,  że  większość  pracowników  będzie 
pracowała  w  terenie.   Dodała,  że   zasiłki  stałe  wzrastają  w  naszej  gminie. 
Stwierdziła, że  dane   przedstawione w tabeli narzuca program GUS i często 
dane są już wpisane w tabelach.

Pani  Ewa  Januszkiewicz-Goroszkin  Kierownik  MGOPS  stwierdziła,  że 
współpraca z Policją układa się dobrze. Dodała, że w strukturach MGOPS działa 
także Punkt Pomocy Kryzysowej  i to do tego sprawozdania Punkt udostępnia 
dane statystyczne bez podania nazwisk.  Także na prośbę rodzin przeprowadza 
się rozmowy z osobami uzależnionymi.  Rozmowy takie prowadzą specjaliści 
psycholodzy,  terapeuci.  Także  MGOPS prowadzi  działania  co  do znalezienia 
miejsc dla osób uzależnionych w ośrodkach, pomimo wyroku sądowego,    nie 
zawsze te osoby skorzystają z takiego leczenia,  gdyż brakuje im po  prostu 
dobrej woli i chęci wyjścia z nałogu.

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  szkoły  do  tego  sprawozdania 
przekazują informacje.

Pani Barbara Fąferek stwierdziła, że nie. 

Pani Ewa Januszkiewicz – Goroszkin stwierdziła, że jeśli chodzi o kontakt  ze 
szkołą, to gdy  brano pod uwagę procedurę niebieskiej karty w rodzinach gdzie 
znajdują  się  dzieci.  Powołując  grupę  roboczą  prosimy  pedagoga  szkolnego 
względnie wychowawcę klasy. 
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Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  pamięta  dyskusję  w tym temacie  rok 
temu, pytał o współpracę z org. pozarządowymi.  Widać, że pojawiają się pewne 
wartości.  W sprawozdaniu  jest  wymienionych  zero  org.  pozarządowych,  co 
widoczne jest na str. 22. Z tego wynika, że nie współpracuje się z Hospicjum. 

Pani B. Fąferek stwierdziła, że nie ma chętnych, jest współpraca z hospicjum. 
Jest potrzeba zatrudnienia pracowników w terenie.  Jeśli chodzi o Centra, to była 
kiedyś na takim szkoleniu, było powiedziane, że to się  nie opłaca, wyszkolenie 
członka kosztuje, a nie ma pewności, że pracę ten członek otrzyma.   Często 
proponuje się pracę podopiecznym z naszej gminy, ale im się nie chce pracować. 
Zawsze im coś nie pasuje. 

Pani kierownik E. Januszkiewicz – Goroszkin stwierdziła, że MGOPS na co 
dzień współpracuje z Hospicjum.  Nie zleca się im żadnych zadań gdyż nie ma 
takich kompetencji. 

Radny  Adrian  Hałuszka  zachęca  MGOPS  do  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi. 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Trzcianka z 
organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
W tej części posiedzenia uczestniczyły panie Anna Stańczyk i Alina Matkowska 
pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki. 
 

Pani  Anna Stańczyk poinformowała,  że  niniejsze sprawozdanie zostało 

sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy i przekazane zostanie Radzie 

Miejskiej  Trzcianki  oraz  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez 

zamieszczenie  na  stronie  internetowej  Trzcianki  w  zakładce  „organizacje 

pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 5a ust. 

1  ustawy,  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  uchwala,  po 

konsultacjach  z  organizacjami  pozarządowymi  -  roczny  program współpracy 

z  organizacjami  pozarządowymi.  Na  podstawie  zarządzenia  Nr  201/14 
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Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  3  października  2014  r.,  konsultacje  projektu 

programu współpracy na 2015 r. prowadzone były od 6 października 2014 r. do 

20  października  2014  r.,  do  godz.  15:30.  Ogłoszenie  o  konsultacjach,  wraz 

z  formularzem do  konsultacji  oraz  projektem Programu  na  2015  r.,  zostały 

zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  oficjalnej  stronie 

internetowej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 

Miejskiego Trzcianki. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało wysłane 

również pocztą tradycyjną do organizacji pozarządowych i klubów sportowych, 

z  którymi  gmina  Trzcianka  podpisała  w  2014  r.  umowy  o  powierzenie  lub 

wsparcie  realizacji  zadań  publicznych.  Dokumenty  dostępne  były  także 

w  Referacie  Promocji,  Kultury  i  Sportu  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki. 

Uprawnione  podmioty  mogły  przekazywać  swoje  propozycje  pocztą 

elektroniczną  oraz  tradycyjną.  W okresie  przeznaczonym na  konsultacje,  do 

Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  ani  opinie. 

Sprawozdanie                                         z przeprowadzonych konsultacji 

projektu  „Programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego  na  2015  r.”,  zostało  przekazane  Radzie  Miejskiej  Trzcianki 

21.10.2014  r.  oraz  zamieszczone  na  stronie  internetowej  i  w  Biuletynie 

Informacji  Publicznej.  Program  współpracy  przyjęty  został  uchwałą  Nr 

LXVII/518/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  23  października  2014  r. 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego na terenie gminy na 2015 rok”. Zgodnie z Programem Współpracy 

na 2015 r. współpraca gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi miała 

charakter:  finansowy,  pozafinansowy.  Poinformowała,  że  współpraca 

o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania zadań 

publicznych,  wraz  z  udzieleniem dotacji  na  finansowanie  ich  realizacji,  lub 

wspierania  takich  zadań,  wraz  z  udzieleniem dotacji  na  dofinansowanie  ich 
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realizacji.  Wspieranie  i  powierzanie  realizacji  zadań  publicznych  w  2015  r. 

odbywało  się  głównie  po  przeprowadzeniu  otwartych  konkursów  ofert.  12 

listopada 2014 r. Burmistrz Trzcianki ogłosił  nabór kandydatów na członków 

komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert  w  otwartych  konkursach  ofert 

w  2015  r.  Zgodnie  z  art.  15  ust.  2d  ustawy,  w  skład  komisji  konkursowej 

wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób 

wskazanych  przez  organizacje,  biorące  udział  w  konkursie.  W  określonym 

w ogłoszeniu terminie, tj. do 30.11.2015 r., żadna z organizacji pozarządowych 

oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy,  nie  zgłosiła  swoich 

kandydatów na członków komisji konkursowych.

W  2015  r.  Burmistrz  Trzcianki  ogłosił  otwarte  konkursy  ofert  na 

realizację następujących zadań publicznych:

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie 
Nr 239/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.),

2. w zakresie turystyki i krajoznawstwa (Zarządzenie Nr 239/14 z dnia 22 
grudnia 2014 r.)

3. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 
23/15 z dnia 2 lutego 2015 r.).

Powołane wymienionymi zarządzeniami komisje  konkursowe dokonały 
sprawdzenia  ofert,  które  wpłynęły  do  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  pod 
względem formalnym i merytorycznym oraz zaproponowały podział środków na 
poszczególne  zadania  i  organizacje.  Po  zapoznaniu  się  z  opiniami  komisji 
konkursowych, Burmistrz Trzcianki dokonał podziału środków finansowych na 
realizację  zadań  publicznych  w  2015  r.  (Zarządzenie  Nr  27/15  Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  3 lutego 2015 r.  w sprawie podziału  środków na realizację 
zadań  publicznych  gminy  Trzcianka  z  zakresu  upowszechniania  kultury 
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu 
ofert  na 2015 r.,  Zarządzenie  Nr 44/15 Burmistrza Trzcianki z dnia  5 marca 
2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy 
Trzcianka  w  zakresie  przeciwdziałania  patologiom  społecznym  w  ramach 
otwartego konkursu ofert na 2015 r.).
W 2015 r.  gmina  Trzcianka,  w trybie  otwartych konkursów ofert,  podpisała 
z  organizacjami  pozarządowymi  30  umów  na  realizację  zadań  publicznych, 
w tym: 25 umów na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, 4 umowy w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz 1 umowę 
na realizację zadania w zakresie.
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Radny  Adrian  Hałuszka  zadał  pytanie  odnośnie  realizacji  zadań  z  zakresu 
oczekiwań  społecznych  dot.  Środków  przeznaczonych  na  wakacje  dla 
organizacji pozarządowych. 

Pani Alina Matkowska stwierdziła,  że jutro odbędzie się posiedzenie komisji 
i ten temat będzie poruszony. Przypuszcza, że będzie podobnie jak w ubiegłym 
roku, są w budżecie środki zaplanowane. Także będzie tryb pozakonkursowy. 
Od 10 maja w tym zakresie obowiązują nowe przepisy, jest opracowany nowy 
wzór oferty. Można powiedzieć, że procedura jest taka sama ale zmienił się druk 
oferty.  Zastanawiaja się nad wyznaczeniem terminów do składania wniosków 
przez organizacje pozarządowe. 

Ad. 5. Opiniowanie materiałów na sesję.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jeszcze na sesji wprowadzi autopoprawkę do 
tych  zmian  gdyż  sprawa  zamiany  gruntów z  Nadleśnictwem na  poszerzenie 
cmentarza wprowadza się kwotę 403.600zł  taką   zmianę musi być naniesiona 
w WPF. Stwierdził, że  wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.565,15 zł, w tym:
17.865,00 zł - opłata za cmentarz,
31.700,15 zł - podatek od spadków i darowizn.
Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa Rozdział 
75495 pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 38.612,00 zł z przeznaczeniem na:
wykonanie systemu monitoringu w rejonie ulicy Kościuszki w Trzciance - 
35.000,00 zł (§ 6050),
konserwację  systemu  monitoringu  stanowiącego  własność  Urzędu 
Miejskiego Trzcianki -3.612,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 gimnazja
Zwiększa się o kwotę 9.953,15 zł plan wydatków w § 4701 z przeznaczeniem 
na  realizację  projektu  "Mobilność  kadry  edukacji  szkolnej"  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  "Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014  -  2020" 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt 
realizowany jest w Gimnazjum Nr 2.
Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków (§ 4300) dla Gimnazjum 
Nr 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany uczniowskiej Polska - 
Węgry.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, za głosowało 6 radnych. 

2. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 6 radnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie skargi na uchwałę Nr XIX/153/16 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie rozwiązania 
stosunku pracy z radnym.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 6 radnych. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 6 radnych. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie 
geodezyjnym Rychlik.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 6 radnych. 

6. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  1  grudnia  2014  r.  w  sprawie  ustalenia  składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 6 radnych. 

Ad. 6.  Sprawy  wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw. 

Ad. 7.  Wnioski komisji.
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzieloną odpowiedzią na zgłoszony 
wniosek przez radnego A. Hałuszka. Odpowiedź znajduje się w rejestrze wniosków 
Komisji. 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz
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