RM.0012.3.4.2019
Protokół nr 6/19
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 23.05.2019 roku w Urzędzie
Miasta Wałcz.
===================================================================
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji – Piotr Romanowski
witając wszystkich obecnych członków Komisji oraz zaproszonych osób, tj. Burmistrza
Miasta – Pana Macieja Żebrowskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Pana Adama
Biernackiego, Skarbnika Miasta – Pana Rafała Fischera, Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (MOPS) – Panią Marię Tyma, Kierownika Środowiskowego Domu
Samopomocy (ŚDS) – Panią Annę Baculewską, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
(ZGK) – Pana Piotra Borowca.
Lista zaproszonych osób stanowi załącznik do protokołu.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż na 7 członków Komisji obecnych jest 6 członków, co
stanowi quorum uprawniające do wydawania prawomocnych opinii.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia Komisji:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja przyjęła porządek posiedzenia.
Przedstawia się on następująco:
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Wałcz.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz
potrzeby na 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2018 r.
7. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
1) w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie miasta Wałcz,
2) w sprawie opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Wałcz,
3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
4) zmieniająca uchwałę nr VII/SLVIII/364/18 Rady Miasta Wałcz z dnia
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16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Wałcz na 2019 rok,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie
Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu,
6) w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Wałcz.
8. Sprawy bieżące i wolne głosy:
1) wniosek o dofinansowanie placu zabaw,
2) sprawy bieżące.
9. Zakończenie posiedzenia Komisji.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Wałcz
Komisja zapoznała się z informacją.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz
potrzeby na 2019 r.
Radny Krzysztof Piotrowski zapytał, jakie są potrzeby ośrodka, co jest w tej chwili i czego
brakuje?
Dyrektor MOPS Maria Tyma powiedziała, że może zabraknąć środków na opłaty z tytułu
pobytu w domach pomocy społecznej.
W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
wniosek o pozytywne zaopiniowanie ww. sprawozdania:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2018 r.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o pozytywne zaopiniowanie ww. sprawozdania:
Głosowanie:
obecnych
za

-5
-5

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
7. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
1) w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie miasta Wałcz.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6
2

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
2) w sprawie opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Wałcz.
Radny Paweł Łakomy powiedział, że trwają prace nad poprawkami tej uchwały.
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski powiedział, że projekt ponownie trafił do Radcy
Prawnego, Kierownictwo przedstawi poprawki na sesji.
Przewodniczący Komisji złożył w związku z powyższym wniosek formalny o zdjęcie
ww. projektu uchwały z porządku obrad i poddał go pod głosowanie:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja nie będzie wyrażać opinii na temat ww. projektu uchwały.
3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
Skarbnik Miasta Rafał Fischer zgłosił dwie autopoprawki:
1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie terenu i trawnik po
byłej rzeźni” – kwota 64 tys. zł, porycie: zmniejszenie wydatków z zadania
„Rekultywacja wysypiska śmieci”,
2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Seniora +” –
kwota 100 tys. zł, pokrycie: zmniejszenie wydatków z zadania „Wspólna obsługa
jednostek”.
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski zgłosił trzecią autopoprawkę:
3) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa dróg oraz
budowa miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi (za PKO BP)” – kwota 112 tys.
zł, pokrycie: zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remonty dróg wg
uchwały Rady Miasta”.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
z autopoprawkami.
4) zmieniająca uchwałę nr VII/SLVIII/364/18 Rady Miasta Wałcz z dnia
16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Wałcz na 2019 rok.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
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o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na
dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
6) w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Wałcz.
Przewodniczący Komisji wniósł autopoprawkę poszerzając lokalizację skweru na całą
działkę, na której znajduje się Wałeckie Centrum Kultury.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały:
Głosowanie:
obecnych
za
przeciw
wstrzym. się

-6
-3
-0
-3

po czym stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
8. Sprawy bieżące i wolne głosy.
1)

wniosek o dofinansowanie placu zabaw.

Przewodniczący Komisji powiedział, że do Rady wpłynął wniosek o dofinansowanie
budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Temat był omawiany na Komisji
Budżetu i z uzyskanych informacji wynika, że Regionalna Izba Obrachunkowa
zakwestionowałaby taki wydatek.
Radny Krzysztof Piotrowski powiedział, że Miasto nie może inwestować na terenie
niebędącym własnością Miasta?
Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie można znaleźć takiego miejsca i zbudować plac
zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie miejskim?
2)

sprawy bieżące.

Radny Krzysztof Piotrowski poprosił o udrożnienie studzienek na ul. Kościuszki przed
blokiem 1-11. Ponadto przy dojściu do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, tam gdzie był
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wymieniany fragment asfaltu, zrobiono to źle. Spadki są takie, że w niektórych miejscach
zatrzymuje się woda.
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski powiedział, że od razu przychodzi na myśl wątek
o którym warto pomyśleć i jest to zamiatarka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jeżeli
ulice i osiedla będą czyszczone, to studzienki będą się rzadziej zatykały.
9. Zakończenie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji
podziękował jej członkom za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych (…)
Piotr Romanowski
Protokółowała:
Patrycja Kamczycka
Insp. ds. samorządowych

Wałcz, dnia 3.07.2019 r.
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