
Protokół nr 4/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 marca 2014 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pani Ewa Januszkiewicz kierownik MGOPS.

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz przewodniczący komisji.  

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia :

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 3/15 z dnia  25 lutego 2015 r.  
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trzciance za 2014 r.

5. Sprawy wniesione do komisji:
-  sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Trzcianka 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2014 r. 
6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.    
7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia  dokonał Przewodniczący komisji radny Czesław Rogosz. 
Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek  obrad  został  przyjęty  w  głosowaniu  jednogłośnie.  Glosowało  8 
radnych. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 3/15 z dnia  25 lutego 2015 r. 

1



Przewodniczący  komisji  w  skrócie  przedstawił  protokół  z  poprzedniego 
posiedzenia.  
Protokół  nr  3/15  z  dnia  25  lutego  został  przyjęty  jednogłośnie  głosowało  8 
radnych. 

Ad  4. Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Trzciance za 2014 r.

Komisja  otrzymała  Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trzciance za 2014 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu. 

Przewodniczący komisji poprosił o uwagi i pytania do sprawozdania. Sam zadał 
pytanie odnośnie zasiłków okresowych, które zostały wykonane tylko w 89 % 
i środki zostały w wysokości ok. 60 tys. zwrócone Wojewodzie, zadał pytanie 
dlaczego środki nie zostały przez Ośrodek wykorzystane. Czy zwrot środków 
nie spowoduje otrzymanie mniejszych środków od Wojewody w tym roku. 

Pani  Ewa  Januszkiewicz  stwierdziła,  że  chodzi  w  tym  zadaniu  o  środki 
z przeznaczeniem na dożywianie i zasiłki okresowe. Pracownicy MGOPS nie są 
w stanie  oszacować jaka grupa ludzi  będzie  korzystała  z  tych zasiłków. Nie 
wiadomo  ile  osób  po  te  zasiłki  się  zwróci.  Bywa  tak,  że  jeśli  jest  taka 
możliwość, to pracownicy kierują osoby na dożywianie.  Zadziało się tak, że w 
jednych  i drugich zasiłkach były zwroty do Wojewody. Zasiłki okresowe są to 
zasiłki  gdzie  kwota  wynika  z  potrzeby  i  kryterium  dochodowego  rodziny. 
Kryteria wynikają z ustawy i tylko zgodnie z ustawą można przyznać zasiłki. 
Zasiłki są w różnych kwotach, wypłacane są w granicy 100 zł, 50 zł, są wypadki 
że sięgają i 1000 zł.  Jeśli chodzi o  środki przyznane w tym roku, to MGOPS 
i Burmistrz jest na etapie wyjaśniania z Wojewodą, zostało skierowane pismo do 
Wojewody.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w budżecie gminy zaplanowano 230.000,00 
zł.  Wojewoda  ustalił  wkład  własny  w  wysokości  40  %  wartości  zadania. 
Powoduje  to  konieczność  zwiększenia  środków o 290.000,00 zł.  Planuje  się 
roczny koszt zadania w wysokości 1.300.000,00 zł. Dodał, aby przyznać  środki 
na zasiłki okresowe musi być zgromadzony wkład własny w wysokości 40 % , 
czeka się na decyzje Wojewody, dzisiaj skierowane zostało do niego pismo w tej 
sprawie.  Na  najbliższej  sesji  radni  podejmą  decyzję  dopisania  środków  aby 
zagwarantować próg wymagany i ustalony przez Wojewodę. W gestii wojewody 
będzie,  czy  do  końca  roku  przekaże  te  40  %  środków.  Gmina  w  okresie 
jesiennym  składa  do  wojewody  zapotrzebowanie  na  środki  i  tak  został 
zaplanowany budżet gminy, a w marcu wojewoda przesyła inne ustalenia. 

Pani Ewa Januszkiewicz stwierdziła, że jest bardziej spokojna, bo w piśmie jest 
zapis,    że wzorem lat ubiegłych dotacja dla gminy zostanie zwiększona. Na 
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początku po stronie wojewody nie wykazywano 1 miliona zł tylko było mniej 
i później aneksewano umowy.  Plan jest ustalony na tym samym poziomie. 

Radny W. Perski zadał pytanie jakie kryteria musi spełnić osoba aby otrzymać 
dożywanie. 

Pani Ewa Januszkiewicz stwierdziła, że z dożywiania korzysta 1040 osób i tyle 
było wydawanych posiłków dla dorosłych i dla dzieci w szkołach. Posiłki są 
wydawane  także  na  wsi  jak  Siedlisku,  Runowie,  Nowej  Wsi,  Przyłękach. 
Kryteria reguluje ustawa. Na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł, dla 
osoby samotnej 542 zł.  Istnieje możliwość, że jeśli w rodzinie   dochód jest 
wyższy niż 100%, ale zaistniały wyjątkowe sytuacje, to można udzielić pomoc 
w  postaci  zasiłku  specjalnego.  Kwoty  podane  to  są  kwoty  netto.  Także  są 
wydawane posiłki suchego prowiantu wtedy gdy przypada wolnych dni od pracy 
więcej niż 3 dni.  Osoby, które otrzymują posiłki dostają także zasiłki celowe, 
okresowe na inne cele. Zasiłki stałe są realizowane przez Wojewodę, jeśli nie 
wykorzysta  się  w  100%  przyznanej  kwoty,  to  należy  zwrócić  pieniądze 
wojewodzie z powrotem. 

Radny  Adrian  Hałuszka  zapytał  o  możliwość  wprowadzenia  stypendium dla 
dzieci i młodzieży   za osiągnięcie dobrych wyników w nauce. Jeśli gmina nie 
ma na ten cel środków, to może umożliwić dostęp do pomocy naukowych, czy 
wyjazd. Zapytał czy asystent  rodziny otrzymuje odzież ochronną jak dojeżdżają 
do  podopiecznych  czy  otrzymują  za  dojazdy  pieniądze,  czy  jest  samochód 
służbowy. 

Radny Łukasz Walkowiak stwierdził, że sam korzystał z stypendium naukowego 
przyznanego  przez  ministra,  jest  to  rola  szkoły  a  nie  ośrodka  pomocy 
społecznej. 

Pani Ewa Januszkiewicz stwierdziła, że asystent rodziny otrzymuje ekwiwalent 
raz do roku na odzież ochronną. Pracownicy w teren jażdżą w ramach delegacji 
służbowej,  jeżdżą  swoimi  samochodami.  Ośrodek  nie  ma  służbowego 
samochodu. Stypendia ośrodek wypłaca ale wtedy gdy dochód nie przekracza 
w rodzinie 452 zł. na osobę.

Pan Wacław Bala stwierdził, że analizując wydatki poniesione przez MGOPS 
w zał. Nr 1  wynika, że ośrodek nie płacił do września PFRON, od września 
ośrodek  zaczął  PFRON  płacić,  dlaczego.  Dlaczego  nie  zatrudnia  się  ludzi 
z grupą inwalidzką aby nie płacić PFRON. 

Pani Ewa Januszkiewicz stwierdziła, że wynika to z tego, że zostali zatrudnieni 
po stażach pracownicy, którzy nie posiadają grupy. 
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Pan Wacław Bala zapytał,  co to są za wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 
6.863 zł. kwoty te są co miesiąc powtarzane ale w różnej wysokości.

Pani Ewa Januszkiewicz stwierdziła, że są to umowy zlecenia. 

Pan Wacław Bala zapytał co to jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pani Ewa Januszkiewicz są to trzynastki dla pracowników. 

Pan Wacław Bala zapytał burmistrza dlaczego jeszcze trzynastka jest wypłacana, 
w innych zakładach się nie wypłaca, należy zmienić regulamin wynagradzania 
pracowników. 

 Burmistrz Trzcianki stwierdził, że ośrodek przyznaje pomoc potrzebującym ale 
z doświadczenia wie, że pomoc wciąż przyznawana jest tym samym osobom. 
Należy podjąć działania aby zaktywizować ludzi do podjęcia pracy. Jest część 
osób w naszej gminie, która pobiera   zasiłki okresowe, celowe, korzystają z 
dożywiania.  Często  nie  płacą  za  mieszkania  komunalne.  Poinformował,  że 
spotka się z załogą ośrodka celem bardziej zidentyfikowania   działań wśród 
podopiecznych. 

Radny Edward Joachimiak  zapytał czym się różnią zapisy: opłata za pobyt w 
domach pomocy społecznych, oraz oplata za Domy Pomocy Społecznej.

Pani  Ewa  Januszkiewicz  stwierdziła,  że  nie  udzieli  w  tej  chwili  odpowiedź 
natomiast  udzieli informację na piśmie. 

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji:
-  sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Trzcianka 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2014 r.  Sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu. 

Przy  analizie  tego  sprawozdania  uczestniczyła  pani  A.  Stańczyk  inspektor 
Urzędu Miejskiego. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że  są dobre działania gminy,    ogłoszenia były 
także  w  BIP  na  oficjalnej  stronie  UM  Trzcianki.  Umowy  na  konkursy  są 
wcześniej podpisywane niż poprzednio, jest to duży plus dla organizacji. Były 
sygnały od  MKSMDK  o wcześniejsze rozpisywanie konkursów. 

Pani  Anna  Stańczył  odpowiadała  na  zadane pytania.  Stwierdziła,  że  komisja 
konkursowa winna brać pod uwagę rozliczenie stowarzyszenia za rok poprzedni, 
a sprawozdania wpływają dopiero do końca stycznia. 
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-  Przewodniczący  komisji  zapoznał  z  pismem   Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej p. Edwarda Joachimiaka  dot. współpracy z powiatem czarnkowsko-
trzcianeckim w zakresie zdrowia, oświaty i pomocy społecznej. Pismo stanowi 
załącznik do protokołu. 
Radny Edward Joachimiak stwierdził

Ad 6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. Projekt uchwały 
Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie:   

a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-
2030; 
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zmiany  dotyczą  realizacji  zadania  ul. 
Kościuszki. W roku 2015 jest na to zadanie przewidziana pula 300 tys. zł, 
w roku 2016 – 1000000 zł.  Jest  już wykonany projekt  techniczny. Całe 
zadanie to kwota 1.300.000 zł.  Kwota ta pozwoli zrealizować to zadanie 
i zamknąć fragment miasta.  Zmniejszono   limit środków o 30 tys. zł, a 
zwieszono limit na wykup dróg po zmianach w planach zagospodarowania 
przestrzennego na lata 2016, 2017 po 300.000   zł. Poinformował, że aby 
poprawić  stan  techniczny  budynku  po  szkole  w Stobnie  należy  jeszcze 
przeznaczyć  300-400  tys.  zł.  aby  zamknąć  remont  wewnętrzny  bez 
oddziału  przedszkolnego.   Należy  zastanowić  się,  co  z  oddziałem 
przedszkolnym,  wiemy  że  cześć  rodziców  wozi  swoje  dzieci  do 
przedszkola do Piły. Nie wiadomo  czy będzie nabór na przyszły sezon. 
Stwierdził, że zalecił wstrzymać wykonanie  projektów techniczne remizy 
w Stobnie do czasu ogłoszenia naboru do przedszkola. Mieszkańcy wiedzą 
o  tym,  że  może  być  tak,  że  nie  będzie  oddziału  przedszkolnego. 
Poinformował, że w budynku tym należy wymienić okna, dach. Dodał, że 
są dylematy odnośnie Niekurska i Nowej Wsi. Zagospodarowanie szkoły w 
Nowej Wsi nastąpiło,  lokatorzy w szkole nie plącą za mieszkanie. Można 
w szkole  zrobić  świetlicę,  albowiem świetlica  Caritas  we  wsi  działa  w 
odrębnym budynku ale mieszkańcy nie chcą się przenieść do szkoły, gdyż 
sami  wyremontowali  świetlicę.   We  wsi  jest  także  świetlica  wiejska, 
remiza. W  Niekursku jest budynek szkoły, jest remiza, jest także świetlica 
Caritasu, która mieści się w piwnicy kościoła, jest także świetlica wiejska 
i  jest  oddział  biblioteczny.  Gmina  wszystkie  obiekty  musi  utrzymywać. 
Stwierdził,  że  w  ostatnich  latach  bardzo  rozdmuchano  remonty  i  ilość 
obiektów do utrzymania. 
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Radny Edward Joachimiak stwierdził, że 40 tys. zł przyjęto do dochodów 
gminy, czego te środki dotyczą.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że kwota ta jest to wadium. Panie wygrały 
przetarg na zakup obiektu Bajka, wpłaciły wadium. Na ich wniosek gmina 
odraczała  im  terminy  płatności  pozostałej  kwoty.  Nie  przystąpiono  do 
podpisania aktu notarialnego, w związku z tym wadium przyjmuje się jako 
dochód gminy. 

Radny Edward Joachimiak zapytał, o co chodzi jest zapis, że  zwiększa się 
o kwotę 30 tys. zł plan dotacji dla TDK z przeznaczeniem na organizację 
imprezy  Beach Party.

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że w ramach imprez pani dyrektor TDK 
składała swój plan o imprezach.  Nie było w budżecie na tego typu imprezę 
zapisanych  środków,  angażowano  się  w  poszukiwaniu  środków 
zewnętrznych. Doszedł do wniosku, że należy wpisać konkretną kwotę do 
budżetu i  pani Dyrektor podpisze konkretną umowę z organizacją Gramy z 
sercem, czyli zleci organizację imprezy.  

Radny Adam Pankiewicz poinformował   o stopniu zaawansowania prac 
przy organizacji Beach Party. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  konieczność  wyremontowania 
pomostów na  jeziorze  miejskim,  zlecił  oszacowanie  stanu  technicznego 
pomostów.  Chce  zabezpieczyć  środki  w  wysokości  60  tys.  zł.   aby  do 
sezonu letniego wyremontować pomosty.  Po ekspertyzach podejmie się 
decyzje czy te pieniądze przeznaczy się na rozbiórkę pomostów, czy też 
wykonane zostaną obecne pomosty. 

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

b) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  
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c) zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29.01.2015 r. 
w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
Burmistrz Trzcianki stwierdził, ze w związku z rozstrzygnięciem konkursu 
ofert  na prowadzenie przez stowarzyszenie świetlic wychowawczych na 
terenie gminy Trzcianka  pozostały środki niewykorzystane w wysokości 
9048,00 zł. Środki te planuje przeznaczyć się na prowadzenie świetlic  dla 
dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych patologią.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

d) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła;
Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

e) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu;
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest to kontynuacja  współpracy  z ZDW. 
Będzie  dokończony  chodnik  w ramach   środków w okolicy  Czerwonej 
Torebki.  Zostanie  wykonany  chodnik  we  Wrzącej  wraz  z  zatoką  przy 
sklepie.  W  kierunku  Rychlika  zostanie  wykonany  chodnik,  długość 
zostanie ustalona po przetargu.  Miał być wykonany chodnik w Runowie 
ale  sprawa  się  skomplikowała,  więc  środki  zostaną  wykorzystane  na 
chodnik  w  Siedlisku.  Chodnik  w  Runowie  zostanie  wykonany  w  roku 
2016. 

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

f) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka;
Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

g) poboru  w  drodze  inkasa  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego, 
podatku  leśnego  oraz  podatków  pobieranych  w  formie  łącznego 
zobowiązania  pieniężnego  na  terenie  sołectw  w  gminie  Trzcianka, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
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Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

h)  obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działek  nr  1939/13 
i 1941/12 w Trzciance;

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

i) utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. 
Głosowało 8 radnych.  

Ad 7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.

Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzielonymi odpowiedziami na 
wypracowane przez komisje wnioski. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nikt nie informuje kiedy środki się pokażą i 
kiedy zostaną  uruchomione.   Będzie  miała  dyżur  od 1 kwietnia  w Urzędzie 
Miejskim osoba, która będzie do dyspozycji dla firm i stowarzyszeń  odnośnie 
pozyskiwania środków unijnych. 

Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  pracownicy  i  dyrektorzy  jednostek 
gminnych  pojawiają  się  na  szkoleniach  odnośnie  pozyskania  środków 
zewnętrznych. Jest dobrze że dyrektorzy korzystają ze szkoleń. 
Nikt do udzielonych odpowiedzi nie wniósł uwag. 

Ad 8. Wolne wnioski.

Radny Czesław Rogosz zwrócił się do Burmistrza Trzcianki o postawienie wiaty 
przystankowej w Stobnie przy stacji kolejowej. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że gmina nie może postawić wiaty na nie swoim 
terenie, ale zwrócił się z pismem do gminy Szydłowo o postawienie takiej wiaty 
względnie  poszukają wspólnie   innej formy pomocy mieszkańcom. Wszystko 
musi być prawnie uregulowane. O efektach poinformuje radnych. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  wraz  z  powiatem  trwają  prace  na 
projektowanie   ciągu pieszo rowerowego z Trzcianki do Stradunia.  Obecnie 
wykonywany  jest  ciąg  pieszo-rowerowy  od  Smolarni  do  Stradunia  wraz  z 
Nadleśnictwem Trzcianka. Ma powstać także boisko sportowe na boisku przy 
Zespole Szkół Ponad Gimnazjalnych w Trzciance.  Jest powołana komisja, która 
ma oszacować wspólne działanie w strefie  jednostek kultury i sportu w naszej 
gminie.  W przyszłości  ma  powstać  nowy obiekt  takie  centrum kultury  więc 
trwają prace wraz z powiatem czy to zadanie można wspólnie zrealizować. Do 
końca maja ma powstać takie stanowisko wraz z kosztami.  

Ad 9. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 13 do 15 i odbyło się w salce posiedzeń 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz
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