
Protokół Nr 38/13
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 października 2013 r.

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

posiedzeniu uczestniczył Marek Joachimiak Telewizja Lokalna.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Edward  Joachimiak  przewodniczący  komisji. 

Posiedzenie protokółowała Maria Boduszek inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Posiedzenie  komisji  trwało  od  godziny  13.00  do  16.30  i  odbyło  się  w  biurze 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, natomiast realizacja p. 3  odbyła się   na 

terenie miasta, komisja odwiedziła trzy punkty przedszkolne.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wizytacja  punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Trzcianka:

              a) Punkt Przedszkolny „Słoneczko”  ul. Łomnicka 5;

              b) Punkt Przedszkolny „Educhatka” ul. Rzeczna 41;

              c)  Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Domek” os. Poniatowskiego 17 a.

4.    Analiza realizacji wniosków komisji.

5.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

7. Sprawy wniesione do komisji:

1) pismo p. Edyty Wtulich zam Trzcianka dot. przyznania mieszkania 

8.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 37/13 z dnia 24 września 2013 r.

9.         Wolne wnioski i zapytania.

10.       Zakończenie posiedzenia.
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Ad 1.         Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych dokonał Przewodniczący komisji 

radny Edward Joachimiak.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag, poprzez aklamację. 

Ad 3. Wizytacja  punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Trzcianka:

              a) Punkt Przedszkolny „Słoneczko”  ul. Łomnicka 5;

              b) Punkt Przedszkolny „Educhatka” ul. Rzeczna 41;

              c)  Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Domek” os. Poniatowskiego 17 a.

W  świetle  przeprowadzonych  rozmów   i  po  wizytacji  Punktów  Przedszkolnych 

Komisja  pozytywnie  ocenia  warunki  lokalowe  punktów  przedszkolnych 

prowadzonych przez osoby fizyczne. Stwierdziła, że dzięki uruchomionym punktom 

Gmina zabezpiecza miejsca przedszkolne dla dzieci.  

Komisja zapoznała się z informacją uzyskaną od zastępcy Burmistrza pani Grażyny 

Zozuli  na  temat:  Jakie  są  zasady  organizacyjne  i  finansowe  gminy  Trzcianka 

dotyczące punktów przedszkolnych. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 4.  Analiza realizacji wniosków komisji.

Przewodniczący  komisji  zapoznał  zebranych  z  udzielonymi  odpowiedziami 

na wnioski wypracowane od 24 stycznia 2013 r. Podczas analizy komisja stwierdziła:

1) wniosek nr 128 z dnia 24 stycznia 2013 r.

  Komisja  prosi  o  informację  dotyczącą  realizacji  zgłoszonego  wniosku  dot. 

przeprowadzenia weryfikacji miejsc parkingowych.

2)  wniosek  nr  130  z  24  stycznia  2013  r.  dotyczący  realizacji  wniosku  nr  86 
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o umieszczenie lustra drogowego we wsi Rychlik przy skrzyżowaniu drogi gminnej z 

drogą powiatową, komisja ponawia wniosek. 

3) wniosek nr 131 z 24 stycznia 2013 r. dot. realizacji wniosku 113 z 24 maja 2012 r.  

komisja  ponawia wniosek i prosi o umieszczenie zadania w budżecie na rok 2014 r. 

tj.  Wyrównanie różnicy poziomów między zatoką postojową przy aptece na placu 

Pocztowym a nawierzchnią jezdni.

4)  wniosek  nr  132  dot.  realizacji  wniosku 119 z  26 września  2012 r.,  komisja 

ponawia  wniosek  i  prosi  zadanie  ująć  w budżecie  na  rok 2014   -  wybudowanie 

podjazdu  dla  osób  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich  w  budynku 

powiatowym tam gdzie mieści się Urząd Pracy.

5) wniosek nr 135 z 27 lutego 2013 r.  - zgodnie z otrzymaną odpowiedzią  komisja 

zwraca się z pytaniem, na jaki okres zawiera się umowę na odśnieżanie i utrzymanie 

miasta.

6) wniosek 136 z 24 kwietnia 2013 r.  -   komisja prosi o ksero pisma wystosowanego 

do WZD  (odnośnie ad 1). Ponawia wniosek odnośnie realizacji  p. 4,5,6,7.

7) wniosek nr 141 z 22 maja 2013 r. , zdaniem komisji otrzymana odpowiedź jest 

odpowiedzią niezgodną z postawionym pytaniem, komisja ponawia wniosek i prosi 

o odpowiedź. 

8) wniosek nr 143 z 24 września 2013 r., komisja nie otrzymała odpowiedzi, ponawia 

wniosek i prosi o jego realizację.

9)  wniosek  nr  144  z  24  września  2013  r.,  komisja  ponawia  wniosek  i  prosi 

o przekazanie ksero skierowanego pisma na Komisje Bezpieczeństwa Ruchu przy 

ZDP w Czarnkowie. 
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Ad  5. Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej 

Trzcianki.

  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok; 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

Radny Edward Joachimiak stwierdził,że po przeanalizowaniu projektu uchwa-

ły ma wątpliwości, co do zwiększenia wydatków na zatrudnienia radcy praw-

nego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Trzcianki skoro obsługę tego 

obszaru działania dokonywała radca prawny D. C.

2)  w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewody  Wielkopolskiego  na  Uchwałę  

Nr  XLVIII/322/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  czerwca  2013  r.  

w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Pana  Grzegorza 

Alojzego  Bogacza  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  

w Poznaniu; 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

3)  w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewody  Wielkopolskiego  na  Uchwałę  

Nr  XLVIII/323/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  czerwca  2013  r.  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jacka Wawrzona 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4) uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie 

gminy Trzcianka.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Komisja  zapoznała  się  ze   Sprawozdaniem  Komisji  Rewizyjnej  z  analizy 

wykonania  budżetu  Gminy  Trzcianka  za  I  półrocze  2013  r.,  nie  wniosła 

do niego uwag.
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Komisja zapoznała się z informacją z działalności Burmistrza w okresie 

między sesjami oraz z realizacji  wniosków. 

 

Komisja zapoznała się z informacją z analizy oświadczeń majątkowych. 

Ad 6. Sprawy wniesione do komisji:

1) pismo p. Edyty Wtulich zam Trzcianka dot. przyznania mieszkania. Komisja zapo-

znała  się  z  kserem pisma p.  E.  Wtulich  kierowanym do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej oraz z udzieloną odpowiedzią przez Przewodniczącego Rady dla p. Wtu-

lich. Komisja także zapoznała się z kserem pisma Burmistrza Trzcianki  kierowanym, 

do p. Wtulich .

Przewodniczący komisji poinformował, że zasięgnął informacji odnośnie tej rodziny 

i stwierdził, że rodzina ta jest znana opiece społecznej. Dzieci korzystają u nich z 

obiadów.  W ostatnim czasie inna pomoc nie była im przyznana.  W rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne  ale   trudno określić jaka to jest niepełnosprawność, gdyż 

na ten temat nie ma żadnych dokumentów i dlatego też trudno określić potrzeby tego 

dziecka.

Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że spotkał się z tą panią ale poinformował 

ją, że sprawa ta należy do właściwości Burmistrza Trzcianki, a nie do właściwości 

Rady Miejskiej Trzcianki, dlatego też jej wniosek został Burmistrzowi przekazany. 

Burmistrz sporządza roczną listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lo-

kalu mieszkalnego. Lista taka jest sporządzona przez Burmistrza po zasięgnięciu opi-

nii Społecznej Komisji Mieszkaniowej powoływanej przez Radę Miejską. W związku 

z opóźnieniami  w realizacji przydziału lokali komunalnych, Rada Miejska odstąpiła 

od  powołania  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej   w tym roku.  Takie  informacje 

przekazał pani Wtulich w piśmie do niej kierowanym.

Komisja  biorąc  pod uwagę  uzyskane informacje  zapoznała  się  z  wnioskiem pani 
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Wtulich i nie wypracowała stanowiska uznając, że sprawa przydziału mieszkania leży 

w gestii pana Burmistrza. 

2) komisja otrzymała ksero pisma Urzędu Miejskiego Trzcianki z kontroli prze-

prowadzonej na targowisku miejskim w dniu 11 czerwca 2013 r.  Notatka służbowa 

stanowi załącznik do protokołu.

3) Komisja otrzymała następujące projekty uchwał Rady Miejskiej Trzcianki:

 - projekt roboczy wraz z zaproponowanymi zmianami do Uchwały Nr XLI/267/13 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uisz-

czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. 

Komisja zapoznała się z zaproponowanymi zamiami, nie nie wniosła uwag. 

- projekt z dnia 24 październi8ka 2013 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na te-

renie gminy Trzcianka.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag. 

– projekt roboczy wraz z zaproponowanymi zmianami uchwały nr XLI/263/13 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulami-

nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag. 

– Komisja otrzymała informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2012/2013.  

Po wnikliwym zapoznaniu się z otrzymaną informacją Przewodniczący komisji poin-

formował, że temat ten będzie analizowany na   kolejnym posiedzeniu komisji. 
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Ad 7.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 37/13 z dnia 24 września 2013 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, Głosowało 5 radnych. 

Ad 8.  Wolne wnioski i zapytania.

Komisja  prosi  o informację kto jest  właścicielem drogi  do posesji  nr  41 przy ul. 

Rzecznej w Trzciance. 

Komisja wnioskuje o ujęcie w harmonogramie odśnieżania drogi przy ul. Rzecznej 

w kierunku posesji nr 41.

Komisja wnioskuje o właściwe oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej nowo wybu-

dowanej przy jeziorze Sarcz. 

Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości naprawy drogi dojazdowej do Ośrodka 

Rehabilitacyjnego w Stobnie.  

Radny Jan Kłundukowski  poruszył sprawę ujęcia w planie pracy na I półrocze roku 

2014 wizytę komisji  w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Stobnie. 

 

Przewodniczący komisji stwierdził, że temat  zaproponowany przez radnego jest war-

ty aby   zgłosić go przy konstrukcji planu na I półrocze 2014.

Poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 21 listopada 2013 r. o go-

dzinie 13. 
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Ad 9.  Zakończenie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 

posiedzenie.

Protokółowała                                                     Przewodniczący Komisji 

Maria Boduszek Edward Joachimiak
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