Protokół nr 6/2018
z posiedzenia połączonych Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki
oraz Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
w dniu 18 czerwiec 2018 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krystian Bielecki – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:35
Liczba radnych – 12 osób.
Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki przywitała radnych Rady Miejskiej oraz kadrę
kierowniczą Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodnicząca zaproponował następujący porządek obrad:
1. Informacja Burmistrza w zakresie przygotowania gminy do sezonu turystycznego –
poniesione koszty.
2. Informacja na temat planowanych remontów w szkołach, boisk i hal sportowych
na terenie Gminy i związanych z tym wydatków.
3. Informacja burmistrza na temat przekazania składników majątkowych gminy dla ZWiK
Sp. z o.o.
4. Informacja na temat wyników audytu w ZGM pod kątem stanu ewidencyjnego
i faktycznego mienia komunalnego.
5. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Sulęcinie – plan na najbliższe lata,
lokalizacja.)
6. Informacja na temat realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji parku miejskiego
w Sulęcinie.
7. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w aglomeracji Sulęcin”.
8. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy
zawodowego
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad.1. Informacja Burmistrza w zakresie przygotowania gminy do sezonu turystycznego
– poniesione koszty.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że jeżeli chodzi
o przygotowania do sezonu turystycznego to w kontekście poniesionych kosztów
została zlecona prezentacja Gminy Sulęcin w folderze na Targi Turystyczne, które
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odbyły się w marcu w Berlinie. Zasób materiałów drukowanych, takich jak mapy, czy
przewodniki na razie jest wystarczający, ewentualnie środki które w ciągu roku
zostaną, będą przeznaczone na dodruk. Gmina chciała również zlecić odnowienie tras,
niestety osoba, która zwyczajowo się tym zajmowała, w tym roku nie jest
zainteresowana. PTTK również do tej pory nie udzieliło odpowiedzi, czy są na tak
czy na nie, natomiast firma konkurencyjna z Międzyrzecza zaproponowała zaporowa
cenę.
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że jeżeli chodzi o jezioro
Ostrowskie, to w tej chwili są zlecone badania wody w jeziorze. Podpisane zostały
dwie umowy z ratownikami. W tym tygodniu zostanie przeprowadzony drobny
remont pomostów polegający na wymianie około 100 desek oraz wzmocnieniu barier,
które chronią osoby przechadzające się po pomoście przed upadkiem do wody.
Od maja jest już tam wynajęty TOI TOI, są wynajęte pojemniki na śmieci. Zgodnie
z rozporządzeniem ministra zostało zrobione zaopatrzenie w artykuły medyczne,
które są już na stanie. W tej chwili wykonywane są wszystkie wymagane tablice,
łącznie z regulaminem oraz tablicą informującą o temperaturze wody i o jej stanie.
Rena Anna Wyczachowska zapytała, czy informatory o których mówiła Pani
Borkowska już są, czy dopiero będą i czy będą dostępne dla mieszkańców?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że Pani Marta Borkowska Lisiak
mówiła o prezentacji Gminy Sulęcin przygotowywanej na targi. Jeżeli chodzi
o materiały promocyjne takie jak mapki przewodniki są one dostępne w Wydziale
Promocji i Rozwoju Gospodarczego.
Radny Grzegorz Zjawiński zapytał, jak często będą wywożone śmieci z plaży?
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że co dwa tygodnie.
Radny Grzegorz Zjawiński poruszył kwestię złego stanu ścieżki rowerowej
prowadzącej w kierunku jeziora Ostrowskiego, chodzi głównie o dziurę w mostku.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że na początku roku zwracał się
do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę między innymi tego drewnianego mostku.
Burmistrz dodał, że przekaże radnemu odpowiedź przesłaną przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Burmistrz dodał, że jest zrobiona dokumentacja projektowa na remont
odcinka od ul. Witosa, aż do tej nowej części która została przebudowana.
Po rozmowie ostatniej z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich informacja jest
taka, że na pewno to zadanie będzie realizowana w dwóch etapach, czyli przez 2 lata,
ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich nie znajdzie środków.
Burmistrz Sulęcina nadmienił, że na wniosek radnej Anny Wyczachowskiej zwrócił
się do Agencji Mienia Wojskowego o użyczenie działek przy jeziorze w Wędrzynie
i na tą chwile nie ma odpowiedzi. Jeżeli chodzi o teren przy jeziorze Buszno, umowa
będzie podpisana między Nadleśnictwem a Komendą Poligonu o wyłączenie z działań
na okres wakacyjny. Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o turystykę na poligonie,
to na dzień dzisiejszy Komendant poligonu nie wydaje przepustek dla nikogo.
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Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, z iloma ratownikami mamy podpisaną
umowę?
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że z dwoma jednocześnie.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy było czyszczone dno?
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że dno jest czyszczone
każdego roku praktycznie na dzień przed uruchomieniem sezonu, bo zawsze istnieje
możliwość zanieczyszczenia tego dna. Pan Nowicki dodał, że każdego roku robią
to ratownicy na zlecenie Gminy i potwierdzają oświadczeniem o wyczyszczeniu.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń zapytała, czy z naszej strony jest jakaś sugestia
odnośnie tego, gdzie mają to dno czyścić? Radna dodała, że co roku dno jest
wyczyszczone jakby po skosie.
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że czyszczona jest tylko
cześć, która jest przeznaczona na kąpielisko.
Ad.2. Informacja na temat planowanych remontów w szkołach, boisk i hal sportowych
na terenie Gminy i związanych z tym wydatków.
Informacja na temat planowanych remontów w szkołach, boisk i hal sportowych
na terenie Gminy i związanych z tym wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego tematu.
Ad.3. Informacja burmistrza na temat przekazania składników majątkowych gminy
dla ZWiK Sp. z o.o.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że od momentu
powstania spółki Gmina sukcesywnie przekazuje majątek po byłym Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji do spółki. Pani Walczak podkreśliła, że majątek ten musi
być dzielony z uwzględnieniem kosztów amortyzacji, która wchodziłaby w cenę
wody, dlatego to przekazywanie odbywa się etapami. Jest jeszcze część składników,
których Gmina nie przekazała. Ta część składników jest w umowie dzierżawy,
tak żeby spółka mogła na nich wykonywać działalność. Do spółki przekazane zostały
budynki i sprzęt ruchomy, natomiast sieci są jeszcze w posiadaniu Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego tematu.
Ad.4. Informacja na temat wyników audytu w ZGM pod kątem stanu ewidencyjnego
i faktycznego mienia komunalnego.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że audytor
dopiero rozpoczyna audyt w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i być może
w okresie wakacyjnym audyt zostanie przeprowadzony.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego tematu.
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Ad.5. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Sulęcinie – plan na najbliższe lata,
lokalizacja.)
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że z analizy
wynika, że miejsc na chowanie zmarłych wystarczy maksymalnie na 5 lat, dlatego
niezbędne jest podjęcie działań związanych z budową nowego cmentarza. Gmina
planuje budowę cmentarza z kaplica i lapidarium na działce za firmą Molex (w
kierunku Wędrzyna). Lokalizacja cmentarza została wpisana do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, nad którym trwają prace. Przed 1 listopada
planowane jest utwardzenie terenu na działce za firmą Molex i utworzenie tam
parkingu.
Radna Agnieszka Lipska poprosiła, żeby posprzątać teren wzdłuż chodnika,
w kierunku do cmentarza.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że jest to pas drogi
wojewódzkiej, i że Gmina już wystąpiła z wnioskiem o posprzątanie i wykoszenie
tego terenu.
Podczas dyskusji radni poruszali kwestię sprzątania oraz bezpieczeństwa na drodze
w okolicy cmentarza.
Radny Krystian Bielecki zwrócił uwagę na to, że prosektorium wygląda bardzo
obskurnie.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że w dniu
jutrzejszym odbędzie się walne zebranie w Zakładzie Usług Komunalnych podczas
którego ten temat będzie poruszony.
Ad.6. Informacja na temat realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji parku
miejskiego w Sulęcinie.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że na połowę
lipca planowane jest zakończenie i odbiór inwestycji.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że w parku realizowane
są dwa projekty unijne. Jeśli chodzi o etap I, czyli odnowienie zieleni, to zakończenie
planowane jest na 30 czerwca. Nawodnienie jest praktycznie skończone, ciągi piesze
również są na ukończeniu. Pozostają jeszcze nasadzenia. Jeśli chodzi o etap II
dotyczący elementów infrastruktury, to najwięcej do zrobienia zostało przy fontannie
oraz w miejscu odpoczynku dla matek z dziećmi.
Radny Piotr Jacykowski zwrócił uwagę na to, że jest dużo nasadzeń, które już są
suche.
Naczelnik Wydziału PiRG Marta Borkowska powiedziała, że wykonawca daje
gwarancję. Pani Borkowska podkreśliła, że jak ruszy system nawadniania zapewne
roślinność odbije.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, kto przejmie opiekę nad ogrodem?
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Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że przewidziany
jest etat ogrodnika.
Radny Piotr Jacykowski zapytał, czy będą tabliczki: „zakaz wprowadzania psów”?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że nie można
wprowadzić zakazu wprowadzania psów, ale zakaz wyprowadzania tak. Czyli psy
będzie można wprowadzić do parku, natomiast nie będą mogły załatwiać swoich
potrzeb fizjologicznych na jego terenie.
Ad.7. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że zadanie
związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Sulęcinie
wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej składa się jakby
z trzech części. Pierwsza część jest to rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej
w Sulęcinie w ramach której jest przewidziane pięć zadań. Na tą chwilę zostało
zakończone jedno zadanie, tzw. kontrakt, który został zakończony, rozliczony
i zapłacony. Dotyczyło to ul. Krótkiej, ul. Piastowskiej oraz części parku.
Opublikowany został przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie, aktualnie wpływają zapytania a planowany termin otwarcia ofert
to 19 lipca. Został również ogłoszony przetarg na stację uzdatniania wody
w Sulęcinie. Pani Walczak nadmieniła, że w związku z problemami jakie napotkano
przy realizacji zadania na ul Krótkiej, ul. Piastowskiej i w parku niezbędna jest
zmiana technologii, dlatego przetarg pozostałe zadania związane z rozdziałem sieci
kanalizacyjnej i ogólnospławnej zostanie ogłoszony po przeprojektowaniu.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy jest rozważana możliwość wybudowania
nowego ujęcia pozyskiwania wody?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że jest znaleziona nowa studnia
i w tej chwili trwają niezbędne procedury.
Ad.8. Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy
zawodowego
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna Wyczachowska czy wymienieni w projekcie uchwały specjaliści będą
zatrudnieni w każdej szkole?
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Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że obligatoryjnie w każdej
szkole jest doradca zawodowy, co jest wprowadzone ustawą prawo oświatowe.
Pan Nowicki dodał, że w każdej szkole jest logopeda i pedagog. Do szkoły jako nowy
specjalista wchodzi terapeuta pedagogiczny i w razie potrzeby będą zatrudniane osoby
na takie stanowisko. Największy problem stanowią psycholodzy, gdyż nie ma takich
specjalistów na rynku pracy.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, Przewodniczący posiedzenia
połączonych Komisji Krystian Bielecki poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 9 głosach „za”, oraz 1 głosie
„wstrzymującym się”.
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Radny Adam Miglujewicz, zapytał o kwotę 30 tys. w administracji publicznej zakup usług pozostałych na co będzie brakowało?
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska powiedział, że jest to związane z RODO.
Radny Adam Miglujewicz, zapytał o kwotę 150 tys. związaną ze świetlicami
w Rychliku i Wielowsi. Radny zapytał, czy to było planowane, czy to jest coś
nowego?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Pani Iwona Walczak powiedziała, że jeśli chodzi
o Rychlik, to jest to kwota zwiększona po przetargu, natomiast Wielowieś jest to nowe
zadanie – projekt budowy świetlicy.
Radny Adam Miglujewicz, zapytał jaki jest podział tych 150 tys.?
Skarbnik Gminy Joanna Pakulska powiedział, że 120 tys. jest na Rychlik a 30 tys.
na Wielowieś.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018, Przewodniczący posiedzenia połączonych Komisji Krystian Bielecki
poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przy 8 głosach „za”, oraz 2 głosach
„wstrzymującym się”.

Ad.9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny Adam Miglujewicz zapytał, czy są takie przypadki lub będą wśród obecnie
zatrudnionych nauczycieli, w roku szkolnym 2018 -2019, że ktoś straci stanowisko
z przyczyn od siebie niezależnych?
6

Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powiedziała, że nie.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart dodał, że mogę być przesunięcia pomiędzy
placówkami wynikające z likwidacji gimnazjum i uzupełnienia godzin w szkołach
podstawowych.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, powiedział, że słyszał taką sugestię w kwestii
naprawy drogi w kierunku Pamiątkowic, że dobrym materiałem do zasypania dołów w tej
drodze byłoby kruszywo pozyskane ze skruszonych materiałów takich jak cegły czy beton.
Radny dodał, że podobno są specjalne maszyny do kruszenia.
Radny Piotr Jacykowski powiedział, że najlepszym materiałem byłby pofrez.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich obiecał przekazać pofrez na naprawę tej drogi. Maja tylko określić ile pofrezu
wykorzystają a resztę przekażą Gminie Sulęcin.
Radna Anna Wyczachowska powiedziała, że rynek w centrum Sulęcina bardzo ładnie
wygląda dzięki ustawionym tam gazonom. Radna podkreśliła, że byłoby jeszcze piękniej,
gdyby wkomponować tam białe rowery.
Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak nadmieniła, że już następnego dnia część
kwiatów została skradziona.
Radny Jan Szymczyszyn przekazał uwagę mieszkańca Sulęcina (Pana Jana Zaborowskiego)
dotyczącą stanu drewnianych ławek na terenie Sulęcina, których siedziska są spróchniałe
i stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Radny dodał, że jest to kwestia przeglądu tych
ławek.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że brakuje ludzi do pracy,
i że nawet Urząd Pracy rozkłada ręce. Nie ma ludzi nawet do pielęgnacji zieleni.
Radny Jan Szymczyszyn zapytał, czy Gmina może zatrudniać obcokrajowców.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że w przypadku robót publicznych muszą
to być osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Burmistrz dodał, że Gmina mogłaby zlecić te
usługi, wtedy podmiot zewnętrzny ma prawo zatrudniać obcokrajowców jednak wiąże się to
z rezygnacją ze wsparcia Urzędu Pracy i koniecznością płacenia za usługi po cenach
rynkowych.
Radny Jan Szymczyszyn przypomniał, że jakiś czas temu Rada Miejska w Sulęcinie
wyraziła zgodę na założenie wspólnie z Gminą Lubniewice spółdzielni socjalnej.
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Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że Gmina Lubniewice ma problem
ze spółdzielnią socjalną, gdyż brakuje ludzi do pracy, łącznie z tym, że szef który prowadził
spółdzielnię złożył wypowiedzenie. Burmistrz przypomniał, że w przypadku spółdzielni
socjalnej Gmina Sulęcin może zlecić jej zadania bezprzetargowo, jednak musi za nie
normalnie zapłacić.
Radna Anna Wyczachowska zapytała czy w związku z tym że jesteśmy współzałożycielami
spółdzielni mamy jakieś upusty?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział, że ani Gmina Sulęcin ani Gmina
Lubniewice nie mają żadnych upustów. Gminy mogą zlecić zadania bezprzetargowo jednak
po normalnych cenach rynkowych.
Radny Krystian Bielecki zapytał czy w budynku Domu Joannitów jest coś planowane
w najbliższym czasie?
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powiedział że w ubiegły piątek został złożony wniosek
w ramach programu „Senior+” na utworzenie klubu dziennego pobytu osób starszych.
Jeżeli Gmina otrzyma dotacje planowane jest przystosowanie części Domu Joannitów
na obiekt dziennego pobytu dla 30 seniorów.

Przewodniczący posiedzenia Krystian Bielecki zamknął posiedzenie połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 17:55
Na tym protokół zakończono.
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