
Protokół Nr 44/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 22 maja 2014 r.

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

1) Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,
2) Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki.

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  salce  posiedzeń  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki, 
trwało od godziny 13 do 16.

Posiedzeniu  przewodniczył  Radny  Edward  Joachimiak  Przewodniczący  komisji. 
Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych praz zapoznał z porządkiem 
posiedzenia:

 Porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad. 

          3.   Informacja o realizacji działalności programowej przedszkoli od września 2014r.   
4.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwal Rady Miejskiej Trzcianki.
5.  Wypracowanie opinii do  Sprawozdania  MGOPS w Trzciance nt. Oceny zasobów 
pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka. Sprawozdanie znajduje się  do 
wglądu w biurze Rady Miejskiej.
6.  Wypracowanie listy zadań, które winny znaleźć się w WPI na lata 2015-2020.
7.   Sprawy wniesione do komisji:
   1)  Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Trzcianka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 r.
     2)   Sprawozdanie  z  realizacji  programów  profilaktycznych  realizowanych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Trzcianka.    
           
8.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 43/13 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
9.   Wolne wnioski.
10.   Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.   Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny  Edward Joachimiak.

Ad 2.   Przyjęcie porządku obrad. 
          Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Glosowało 6 radnych. 
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          Ad 3.   Informacja o realizacji działalności programowej przedszkoli od września 
2014r.   
Komisja otrzymała następujące informacje:
1) Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance w roku szkolnym 2014/2015 o 
planowanej działalności programowej,
2) Gminnego Przedszkola Nr 2 o planowanych zajęciach prowadzonych w roku 
szkolnym 2014/2015,
3) Gminnego Przedszkola Nr 4 o planowanych zajęciach prowadzonych w roku 
szkolnym 2014/2015,
4) Gminnego Przedszkola w Białej o planowanych zajęciach prowadzonych w roku 
szkolnym 2014/2015,
5) Gminnego Przedszkola w Siedlisku o planowanych zajęciach prowadzonych w 
roku szkolnym 2014/2015,
6) Gminnego Przedszkola Nr 3 o planowanych zajęciach prowadzonych w roku 
szkolnym 2014/2015.
Przedstawione informacje stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że temat  został  wprowadzony do planu pracy 
komisji, w związku ze zmianami finansowymi przedszkoli. Jest to  związane z tym, 
że  państwo  zaczęło  dotować  wychowanie  przedszkolne.  Celem było  aby  rodzice 
mniej  płacili  za przedszkola - za godziny ponad piątej.    Przewodniczący komisji 
zaproponował,  aby  pani  Burmistrz  Grażyna  Zozula   zapoznała  komisję,  w  kilku 
zdaniach,  jak  udało  się  w  gminie  Trzcianka  unormować  tą  sytuację.  Natomiast 
otrzymane  materiały  radni  przeanalizują  w  domu,  a  ewentualne  uwagi  zostaną 
zgłoszone na kolejnym posiedzeniu komisji. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że w ustawie o systemie oświaty było napisane, 
że gmina otrzymuje dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie przedszkoli. Dodała, 
że  nie  widzi  zapisów  na  zajęcia  realizowane  ponad  podstawowym  programem. 
Po  rozmowie  z  dyrektorami  przedszkoli,  rodzice  dzieci  uważają,  że  zajęcia 
umuzykalniające  prowadzone przez nauczycieli ,  którzy pracują w przedszkolach, 
nie są zajęciami dobrymi. Lepsze są zajęcia jak przyjdzie pani z zewnątrz i trzeba za 
zajęcia  zapłacić.   Wiadomym  jest,  że  panie  przedszkolanki  potrafią  grać  na 
instrumentach,  prowadzić  zajęcia  z  rytmiki.  Dla  rodziców  te  argumenty  nie 
wystarczyły.  Dlatego też zatrudniony został  nauczyciel  po wałeckiej  szkole,  który 
jeździ z instrumentami po przedszkolach i prowadzi zajęcia.  Został wprowadzony 
w  przedszkolach  język  angielski,  poprzednio  były  zajęcia  językowe   tylko  dla 
chętnych. Także w niektórych przedszkolach, za zgodą rodziców, prowadzony jest 
język  niemiecki.   Poinformowała,  że  dzieci  z  Przedszkola  Nr  2  wzięły  udział  w 
konkursie plastycznym Organizowanym przez Ministerstwo Japonia. Powiedziała,że 
5 dzieci                 z Trzcianki została nagrodzona.  W przedszkolu tym pracuje pani 
Pieńkowska, która jest  tym mentorem dla dzieci w dziedzinie plastyki, potrafi uczyć, 
mobilizować.  W tym roku jest  z tego przedszkola 5 laureatów w Międzynarodowym 
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konkursie plastycznym. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy są jakieś uwagi, pretensje skierowane do gminy 
przez  rodziców  dzieci  uczęszczających  do  przedszkoli  odnośnie  działalności 
programowej.

Pani  G.  Zozula  stwierdziła,  że  nie  ma  żadnych  uwag.   Była  uwaga  odnośnie 
rekrutacji  do Przedszkola  nr  4,  skarga  powinna być  do Ministerstwa Oświaty,  że 
ustaliła taki tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli, że nie bierze się pod uwagę 
kryterium dochodowego.  Brak miejsc w przedszkolach jest w związku z chaosem 
organizacyjnym. Dzieci 6 letnie  miały iść do szkoły dwa lata temu, na tamten czas 
wszystko było przygotowane, znowu nadtapiała zmiana.  Znowu mogą iść do szkoły 
dzieci 6 letnie, które urodziły się do 30 czerwca. Pozostałe 6 latki mają iść do szkoły 
w przyszłym roku. Poinformowała, że w SP nr 3 od nowego roku szkolnego będzie 8 
pierwszyznach klas, w SP nr 2 - 6 oraz dwie klasy 0. 

Radny  Włodzimierz  Ignasiński  odnosząc  się  do  wypowiedzi  pani  Burmistrz, 
odnośnie    pani  Pieńkowskiej,  stwierdził,  że  nie  jest  tylko  zachęcanie  dzieci  i 
informowanie o konkursach, to jest doskonały fachowiec i stąd są wyniki. Nie każdy 
nauczyciel, który zachęca ma efekty. Należy zadać pytanie, co zrobić żeby takiego 
nauczyciela w sposób szczególny zauważyć. 

Radny Piotr Złociński zadał pytanie czy są różnice programowe pomiędzy punktem 
przedszkolnym, filią przedszkola a przedszkolem.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że na temat różnic programowych wypowiada się 
nadzór pedagogiczny w  Kuratorium, nie samorząd gminy.  W przedszkolu nie musi 
być nauka, dzieci maja się w przedszkolu bawić. 

Radny  P.  Złociński  poprosił  o  informację,  odnośnie  zajęć  programowych  w 
Przedszkolu  Radolinie.   Stwierdził,  że  ma  sygnały  od  rodziców  dzieci 
uczęszczających  do  Przedszkola  w Radolinie,  że  dzieci  oprócz  zabawy  nie  mają 
prowadzonych żadnych konkursów, imprez okolicznościowych. 

Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że dziecko nie kłamie, ale może okazać 
się,  że  program realizowany  przez  nauczycieli  w  Przedszkolu   w  Radolinie  jest 
realizowany prawidłowo przez nauczyciela Przedszkola.  

Pani  G.  Zozula  stwierdziła,  że  przedszkole  w  Radolinie  jest  oddziałem 
przedszkolnym Przedszkola w Białej. 
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Ad 4.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwal Rady Miejskiej 
Trzcianki.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:  
     1 . zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

W związku z zaplanowanymi zmniejszeniami o kwotę 87 700,00 zł – plan 
wydatków majątkowych- likwidacja kolizji energetycznych na ul. Chrobrego, 
komisja jednogłośnie wnioskuje o przeznaczenie części środków uzyskanych 
ze zmniejszenia na  zamontowanie chociaż  jednego punktu oświetleniowego     
u zbiegu ulic Batorego i Reymonta.   
Projekt uchwały komisja opiniuje pozytywnie. Głosowało 6 radnych.

2. zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

3. zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Muzeum  Ziemi 
Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4. zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Trzcianeckiego 
Domu Kultury w Trzciance,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

5. zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 
2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis,
Projekt uchwały komisja opiniuje pozytywnie. Głosowało 6 radnych.

6. programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Trzcianka  do  roku  2016,  
z perspektywą do roku 2020,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

7. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

8. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4



9. wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury 
wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych,
Projekt uchwały komisja opiniuje pozytywnie. Głosowało 6 radnych.

10. wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

11.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
Projekt uchwały komisja opiniuje pozytywnie. Głosowało 6 radnych.

12.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.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Ad 5.  Wypracowanie opinii do  Sprawozdania  MGOPS w Trzciance nt. Oceny 
zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka. Sprawozdanie 
znajduje się  do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  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 jednocześnie  ocenie 
efektywności   systemu  pomocy  społecznej  na  tle  lokalnej  sytuacji  społeczno- 
demograficznej. 

Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2013  dla  Gminy  Trzcianka,  stanowi 
załącznik do protokołu.

 Komisja po zapoznaniu się z dokumentem - Ocena zasobów pomocy społecznej za 
rok 2013 dla Gminy Trzcianka -  prosi o następujące wyjaśnienia:
1)  w  dziale 7 - Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obsza-
rach polityki społecznej w budżecie jst -  w budżecie OPS/PCPR  w roku 2012 środki 
wyniosły  4 550 712, w roku 2013 nastąpił ich wzrost do 7 689 091, komisja prosi 
o wyjaśnienie takiego wzrostu;
 2) w dziale 10.1. Kadra pracowników socjalnych, tabela wskaźnik profesjonalizacji 
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kadry- w roku 2012 liczba wszystkich zatrudnionych osób  wynosiła 25, natomiast      
w roku 2013 31. Komisja prosi o wyjaśnienie takiego wzrostu.  

Komisja  w  wyniku  głosowania,  pozytywnie  opiniuje  przedstawioną 
i  przeanalizowaną  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2013  dla  Gminy 
Trzcianka. Głosowało 6 radnych.    

Ad 6. 
 Wypracowanie listy zadań, które winny znaleźć się w WPI na lata 2015-2020.

Członkowie komisji, po kolei,  wypowiadali się, co do listy zadań, które winny być 
ujęte w WPI:

 
1) Radny Aleksander Jaworski jako priorytet uznaje  budowę dróg poprzez budowę 
infrastruktury  w  drogach,  jak  kanalizacja  sanitarno-deszczowa  oraz  energetyczna 
i zrobienie nawierzchni i chodników.
2)  Radny  Włodzimierz  Ignasiński  stoi  na  stanowisku  rozważenia  budowy  sali 
widowiskowej dla TDK z 200-300 miejscami na widowni.
3) Radny Edward Joachimiak popiera wniosek złożony przez p. Wł. Ignasińskiego 
dot. budowy sali widowiskowej. Kolejnym zadaniem jakie powinno być ujęte - to 
budowa  szaletu  miejskiego  oraz  modernizacja  Urzędu  Miejskiego  w  kolejności: 
modernizacja   sali  sesyjnej,  budowa  windy,  przeniesienie  gabinetów  Biura  Rady 
Miejskiej  na  parter.  Stoi  na  stanowisku  przeznaczania  corocznie  środków 
finansowych w budżecie gminy na budowę, modernizację, zaadaptowanie  budynków 
komunalnych na funkcje mieszkalne.
4) radny Piotr Złociński  jako priorytet  uznaje budowę ulic Chrobrego i Batorego 
oraz budowę w tym rejonie  placu zabaw dla  dzieci.   Widzi  konieczność budowy 
placu zabaw pomiędzy ul. Kościuszki a marketem Biedronką.  Prosi o ujęcie w WPI 
budowy ścieżki od nowej plaży wzdłuż ul. Za Jeziorem do jeziora Logo.  
5) Radny Tomasz Jurczyk popiera wnioski złożone do WPI przez członków komisji.
6)  radna  Hanna  Dąbkowska   popiera  wnioski  złożone  do  WPI  przez  członków 
komisji.
  

Ad 7.   Sprawy wniesione do komisji:
   1)  Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 r.
Komisja do przedstawionego sprawozdania nie wniosła uwag. 
     2)   Sprawozdanie  z  realizacji  programów  profilaktycznych  realizowanych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Trzcianka.    
Komisja do przedstawionego sprawozdania nie wniosła uwag.        
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Ad 8.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 43/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 43/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. został przyjęty w głosowaniu:
za 5, wstrzymał się 12. Glosowało 6 radnych. 

Ad 9.   Wolne wnioski.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentem - Ocena zasobów pomocy społecznej za 
rok 2013 dla Gminy Trzcianka -  prosi o następujące wyjaśnienia:
1)  w  dziale 7 - Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obsza-
rach polityki społecznej w budżecie jst -  w budżecie OPS/PCPR  w roku 2012 środki 
wyniosły  4 550 712, w roku 2013 nastąpił ich wzrost do 7 689 091, komisja prosi 
o wyjaśnienie takiego wzrostu;
2) w dziale 10.1. Kadra pracowników socjalnych, tabela wskaźnik profesjonalizacji 
kadry- w roku 2012 liczba wszystkich zatrudnionych osób  wynosiła 25, natomiast w 
roku 2013 31. Komisja prosi o wyjaśnienie takiego wzrostu.  

Radny P. Złociński poprosił o informację, odnośnie  prowadzonych a zaplanowanych 
zajęciach programowych w Przedszkolu Radolinie.   Stwierdził,  że ma sygnały od 
rodziców dzieci  uczęszczających do Przedszkola w Radolinie, że   oprócz zabawy 
nie mają prowadzonych żadnych konkursów, imprez okolicznościowych. 

Ad 10.   Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął po-
siedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek Edward Joachimiak  
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