
Protokół Nr 45/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 26 czerwca 2014 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności.  Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyła pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki.
Nieobecny, usprawiedliwiony radny Piotr Złociński.
Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Joachimiak – przewodniczący komisji.
Posiedzenie komisji odbyło się o godzinie 12, przed sesją Rady Miejskiej Trzcianki
organizowanej o godz. 13 i  odbyło się w salce posiedzeń 016 Urzędu Miejskiego
Trzcianki. 

Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia.  

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

          3.   Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
4.   Sprawy wniesione do komisji:
1)  odpowiedź  Gminnego  Przedszkola  w  Białej   na  wniosek  komisji  odnośnie
prowadzonych zajęć  w Przedszkolu w Radolinie,
2)  odpowiedź  M-GOPS  na  wniosek  Komisji      dot.  oceny  zasobów  pomocy
społecznej za 2013 r.
5.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 44/14 z dnia 22 maja 2014 r.
6.   Wolne wnioski.
7.   Zakończenie posiedzenia.
Nikt do przedstawionego porządku nie wniósł uwag. Porządek został przyjęty przez
aklamację.  

Ad 3.   Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
Przewodniczący komisji zapoznał z planem pracy komisji na II półrocze 2014 r.
Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że planowana jest przerwa  wakacyjna w
obradach Rady Miejskiej w miesiącu lipcu, dlatego prosi o zmianę terminu przerwy
urlopowej w pracach komisji  z miesiąca sierpień na lipiec.
Powyższą  propozycję  planu  pracy  komisji  na  II  półrocze  2014   wraz  z
zaproponowaną zmianą wakacyjną radni przyjęli jednogłośnie. Glosowało 7 radnych.

Lipiec
Przerwa urlopowa

Sierpień
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1.  Realizacja zadań Gminy w zakresie sprawowania pieczy zastępczej.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3.  Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1.  Informacja na temat uzyskiwanych dochodów z tytułu wynajmu, dzierżawy itp.
pomieszczeń i obiektów placówek oświatowych za I półrocze 2014 r. 
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.  
3. Sprawy wniesione do komisji.

  Październik
1.  Analiza  uzyskanych  odpowiedzi  na  wnioski  wypracowane  przez    komisję

w okresie kadencji. 
  2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.   

   
          3.  Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1.   Podsumowanie działalności komisji za   okres VI kadencji.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3.   Sprawy wniesione do komisji.

 
Ad 4.   Sprawy wniesione do komisji:
1)  odpowiedź  Gminnego  Przedszkola  w  Białej,   na  wniosek  komisji,  odnośnie
prowadzonych zajęć  w Przedszkolu w Radolinie,
2)  odpowiedź  M-GOPS  na  wniosek  Komisji      dot.  oceny  zasobów  pomocy
społecznej za 2013 r.

Radny  Witold  Perski  poprosił  o  wyjaśnienie  wzrostu  o  494.321,00  środków  na
utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej.
Pani  Grażyna  Zozula  poprosiła  panią  Kierownik  Ośrodka  Opieki  Społecznej  o
wyjaśnienie.
Informacja uzyskana od MGOPS stanowi załącznik do protokołu. 

Nikt do przedstawionych informacji nie wniósł uwag. 

Przewodniczący komisji poinformował, że na sesji, oprócz wcześniej otrzymanych
projektów uchwał, do komisji wpłynęła kopia uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr  XXIII/147/08 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  3  września  2008 r.  w  sprawie
przystąpienia  gminy  Trzcianka  do  Stowarzyszenia  Czarnkowsko  –  Trzcianeckiej
Lokalnej  Grupy  Działania.  Poinformował,  że  projekt  dotyczy  zmiany
przedstawiciela Gminy w stowarzyszeniu.
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Zastępca Burmistrza pani Grażyna Zozula stwierdziła, że  na sesji Burmistrz będzie
prosił Radę Miejską o wprowadzenie projektu uchwały   w sprawie zamiany gruntów.
Stwierdziła,  że  w  poniedziałek  Burmistrz  otrzymał  od  Wojewódzkiego  Okręgu
Lasów Państwowych zgodę na zamianę gruntów, chodzi o tereny wokół cmentarza
komunalnego w Trzciance.   Poinformowała, że po wnikliwej analizie zostaną także,
na  sesji,   wprowadzone  zmiany  do  statutu  Zespołu  Szkół  w Siedlisku,  które  nie
zostały dokonane wcześniej. 

Ad 5.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 44/14 z dnia 22 maja 2014 r.
Protokół Nr 44/ 14 z dnia 22 maja 2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 7, wstrzy-
mał się 1. Głosowało 7 radnych. 

Ad 6.   Wolne wnioski.

Komisja wnioskuje o wykoszenie trawników pomiędzy posesją na ul. Chopina od nr
6 do 8 w Trzciance. 

Komisja wnioskuje o naprawienie placu zabaw usytuowanego przy ul. Rzecznej bra-
kuje drabinki przy zjeżdżalni. 

Komisja wnioskuje o uprzątnięcie przejścia   pomiędzy ul. Matejki a ul. Fabryczną,
przejście jest bardzo zaniedbane. 

Komisja wnioskuje o naprawienie przekrzywionych figur ryb  usytuowanych w Par-
ku przy jeziorze miejskim.

Ad 7.   Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodniczący komisji zamknął po-
siedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek Edward Joachimiak 
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