Protokół nr V/15
z V sesji Rady Miejskiej w Pakości
odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
w godz. 14.00 – 16.25
Obradom V sesji Rady Miejskiej w Pakości przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości p. Jerzy Joachimiak.
Przewodniczący obrad na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ otworzył
V sesję Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad powitał radnych, pracowników Urzędu Miejskiego,
kierowników jednostek samorządowych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2 - stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na V sesji Rady Miejskiej w Pakości
obecnych jest 15 radnych, co stanowi 100% składu rady. Quorum jest zachowane.
Rada może obradować i podejmować uchwały.
/lista obecności stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 3 - zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad V sesji
Rady Miejskiej w Pakości w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie od
20 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Informacja o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich kadencji
2015-2019,
- wystąpienie Pełnomocnika ds. rolnych p. Marka Nieznalskiego.
Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Pakość za
rok 2014,
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- wystąpienie Burmistrza Pakości p. Wiesława Kończala,
- dyskusja.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r.
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość na lata 2015-2029,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych
w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Wielowieś 1 gm.
Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
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- podjęcie uchwały.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
porządek obrad V sesji.
Do pkt. 4 - przyjęcie protokołu obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad poinformował obecnych, że protokół z IV sesji
Rady Miejskiej w Pakości był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz
przedłożony Burmistrzowi Pakości.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej
w Pakości i przystąpienie do głosowania.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
protokół IV sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Do pkt. 5 – zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości
w okresie od 20 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.
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Przewodniczący obrad poinformował, że radni informację o działalności
Burmistrza Pakości otrzymali w materiałach sesyjnych.
Uwag do informacji nie wniesiono.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 20 marca 2015r.
do 23 kwietnia 2015r.
/informacja o działalności Burmistrza Pakości stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 6 - interpelacje i zapytania radnych.
Radna p. Renata Proskura
- w imieniu mieszkańców naszej gminy zwróciła się z prośbą o
wystąpienie do lokalnych przewoźników z pismem o rozważenie
możliwości uwzględnienia w rozkładzie jazdy, przejazdów w dni
powszednie jak i wolne od pracy z kierunku Inowrocławia, ponieważ
ostatni autobus jest o godz. 20.58. Osoby dojeżdżające do pracy nie mają
możliwości powrotu do domu ze zmiany popołudniowej. Dojazd w dni
wolne od pracy jest jeszcze bardziej utrudniony.
Radna p. Barbara Białecka
- zwróciła się z prośbą o dokonanie remontu mostu w miejscowości
Dziarnowo. Deski, które zostały wymienione jesienią już popękały i jest
problem z przejazdem przez ten most.
Radny p. Tomasz Żak
- zwrócił się z prośbą o udzielnie informacji, co Pan Burmistrz w tym roku
zrobił i co jeszcze zamierza zrobić dla polepszenia sytuacji finansowej
gminy. Konkretnie jakie koszty udało się zredukować oraz jakie były i
będą w tym roku działania dla zwiększenia dochodów gminy.
Radny p. Mariusz Augustyn
- zwrócił się z pytaniem czy przed remontem ul. Krzyżanowskiego będą
wykonywane przyłącza kanalizacyjne do posesji.
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- kolejna sprawa dotyczyła jakości wykonywanego nadzoru nad
pracownikami interwencyjnymi. W tej chwili na osiedlu 600-lecia jest
kładziony łącznik i są takie sytuacje, że krawężniki są raz położone
następnie zdejmowane, a zdarza się, że o 14.30 ci panowie nie są w
stanie ułożyć żadnego krawężnika,
- zwrócił się z pytaniem, czy na parkingu przy ul. Mogileńskiej 39 w
Pakości istnieje możliwość namalowania linii poziomych oznaczających
miejsca parkingowe. Niektórzy mieszkańcy mają problemy z
parkowaniem.
- interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła wolno żyjących kotów,
które mają swoje siedlisko przy bloku nr 37 ul. Mogileńska w Pakości. W
związku z tym zdarzają się różnego rodzaju kłopoty, niektórzy
mieszkańcy są uczuleni na sierść kota, zwierzątka te zanieczyszczają
teren. Propozycja radnego jest taka, żeby te zwierzęta przenieść z tego
miejsca na teren po dawnym osadniku imhoffa za garażem spółdzielni
mieszkaniowej. Tam można by te koty umieścić poprawiając uprzednio
jakość budek i zastanowić się czy te zwierzęta mają być dokarmiane
przez cały rok. Radny zwrócił uwagę, że warto by zastanowić się także
nad stanem zdrowotnym tych kotów.
Radny p. Marek Szymborski
- w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządy
Dróg Wojewódzkich z pismem w sprawie wydłużenia czasu przejścia dla
pieszych na światłach przy ul. Barcińskiej w Pakości. Osoby starsze mają
problem, żeby przejść przez ulicę.
/interpelacje stanowią załącznik do protokołu/
Do pkt. 7 – wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Sołtys sołectwa Rycerzewko p. Roman Kacprzak
- w imieniu wszystkich sołectw poruszył kwestię uzupełnienia oświetlenia
na wsiach oraz remontu dróg na terenie sołectwa Rycerzewko.
Do pkt. 8 – informacja o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad
sołeckich kadencji 2015-2019.
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Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pełnomocnika ds. rolnych
p. Marka Nieznalskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego br. w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w dniach od 5 marca do 10 kwietnia
odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich sołectwach gminy
Pakość, na których zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw przeprowadzone
zostały wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencją 2015-2019. Ogólna
frekwencja wyborcza wyniosła 15,48%. Jest to jedna z niższych frekwencji w
naszym regionie. Najwyższą frekwencję zebrania wyborczego odnotowano w
sołectwie Rycerzewo, gdzie wyniosła ona 41%, najniższą w sołectwie Rybitwy –
4,1%. Zgodnie ze statutem sołectw zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców
wsi. W związku z tym w 4 sołectwach zebrania odbyły się w II terminie tj. po
upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania. W 9 sołectwach
mieszkańcy wsi wybrali dotychczasowych sołtysów. Nastąpiła zmiana w trzech
sołectwach: w Kościelcu, sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce oraz w sołectwie
Łącko. W przypadku Łącka i Kościelca dotychczasowi sołtysi z przyczyn
osobistych zrezygnowali z kandydowania na obecną kadencję. Dodam również, że
w 8 sołectwach o funkcję sołtysa ubiegał się tylko jeden kandydat i to był
dotychczasowy sołtys. We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczył
Burmistrz Pakości, pracownicy Urzędu Miejskiego, a w 10 sołectwach
uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni stosownie do swoich
okręgów wyborczych. Ponadto w dwóch zebraniach uczestniczył
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego p. Ryszard Dernoga.
Najczęściej poruszanymi sprawami w trakcie wyborów sołeckich to; budowa i
remonty dróg gminnych, remonty dróg powiatowych, budowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego, budowa chodników oraz ścieżek rowerowych, budowa
kanalizacji sanitarnej. Również podczas zebrań wyborczych omówione zostały
projekty statutów sołectw gminy Pakość. Dotychczasowe statuty w oparciu, o
które dokonywaliśmy wyboru sołtysa i rad sołeckich obowiązują w naszej gminie
od 2003 roku i niektóre zapisy wymagają uaktualnienia i dostosowania ich do
obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chodzi o szczegółową informację o
wynikach wyborów to przedstawia się ona następująco; w sołectwie Rycerzewo,
które rozpoczęło zebrania wyborcze na 90 uprawnionych mieszkańców udział
wzięło 37, sołtysem została p. Elżbieta Woźniak, w skład rady sołeckiej weszły
trzy osoby; p. Mirosław Woźniak, p. Urszula Borowiak i p. Wojciech Bronicki. W
sołectwie Kościelec na 598 uprawnionych, uczestniczyło 58 mieszkańców,
sołtysem został p. Piotr Małetka, do rady sołeckiej weszli; p. Danuta Małetka,
p. Dorota Radzięda, p. Katarzyna Ptak i Jolanta Sobieralska. Sołectwo Łącko, na
181 uprawnionych, uczestniczyło 23 mieszkańców, sołtysem został p. Tomasz
Oset, w skład rady sołeckiej weszli: p. Karina Woźniak, p. Wioletta Oset, p. Irena
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Kalinowska. Sołectwo Radłowo, uprawnionych do głosowania 447 mieszkańców,
obecnych na zebraniu 37, sołtysem została p. Halina Kędra, w skład rady sołeckiej
weszli; p. Ewa Kurdykowska, p. Sławomir Salamon, p. Patrycja ModrzejewskaPaciorek, p. Małgorzata Szostek. Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce na
uprawnionych 285 osób, obecnych na zebraniu było 29, sołtysem został p. Tadeusz
Wiliński, w skład rady sołeckiej weszli; p. Wanda Piotrowska, p. Łukasz Olszak,
p. Wojciech Zaremba. Sołectwo Rycerzewko na 124 uprawnionych w zebraniu
udział wzięło 28 mieszkańcow, sołtysem został p. Roman Kacprzak, w skład rady
sołeckiej weszli; p. Bogumiła Kołodziejczyk, p. Józef Jaskulski, p. Paulina
Jagodzińska, p. Marek Stempowski. Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal, na 251
uprawnionych obecnych na zebraniu 34, sołtysem została wybrana p. Lidia
Cecelon, w skład rady sołeckiej weszli; p. Maria, Gębala, p. Urszula Suszek,
p. Robert Furyk, p. Jarosław Rakowski i p. Jan Milewski. Sołectwo Rybitwy na
421 uprawnionych obecnych na zebraniu 17, sołtysem została p. Cyryla
Wleklińska, w skład rady sołeckiej weszli; p. Joanna Krzyżostaniak, p. Łukasz
Popieliński, p. Ireneusz Trawka. Sołectwo Wielowieś, 372 osób uprawnionych,
obecnych na zabraniu 97 mieszkańców, sołtysem została p. Wioletta Krawczyk, w
skład rady sołeckiej weszli; p. Tomasz Zawadzki, p. Jan Rozkwitalski, p. Hanna
Grobelska, p. Małgorzata Nieznalska. Sołectwo Dziarnowo, na 278 uprawnionych
obecnych na zebraniu 41 mieszkańców, sołtysem została p. Barbara Białecka, w
skład rady sołeckiej weszli; p. Krzysztof Kozłowski, p. Ireneusz Bykowski i
p. Mariusz Ratajczyk. Sołectwo Jankowo, na 199 uprawnionych do głosowania,
obecnych było 18 mieszkańców, sołtysem została p. Anna Trześniewska, w sklad
rady sołeckiej weszły; p. Teresa Chmielewska, p. Józefa Burdyna i
p. Bogusława Górska. Sołectwo Ludwiniec, na 136 uprawnionych obecnych na
zebraniu 14 mieszkańców, sołtysem została p. Beata Szulc, w skład rady sołeckiej
weszli; p. Roman Zalewski, p. Jolanta Kończal i p. Aleksandra Różycka.
Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal i p. Marek Nieznalski wręczyli nowo
wybranym sołtysom akty nominacji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z informacją o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich kadencji
2015-2019.
/informacja stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 9 – zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy
Pakość za rok 2014.
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Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Burmistrza Pakości
p. Wiesława Kończala.
Obowiązek przygotowania przez Gminę oceny zasobów społecznych
nałożyła ustawa z 18 marca 2011 o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Ocenę zasobów sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej, jak mówi ustawa, organy wykonawcze jednostek
samorządu terytorialnego przedstawiają w terminie do 30 kwietnia odpowiednio
radom gmin, powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych
jednostek samorządu terytorialnego.
W materiałach, które otrzymała Wysoka Rada przekazana została ocena
zasobów w formie pisemnej, w której zestawiono ze sobą dane, dotyczące sytuacji
społeczno-demograficznej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
problemów społecznych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi podstawę
do planowania budżetu na przyszły rok, a ponadto zostanie wykorzystana do
analizy skuteczności pomocy społecznej. Zawarte w niej prognozy na lata następne
staną się wyznacznikiem do opracowania nowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla nasze gminy. Obecnie obowiązująca Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pakość obejmowała lata
2008-2015. Przypomnę, że misją określoną w tym dokumencie było: „stworzenie
sprawnego i skutecznego systemu wsparcia na terenie Gminy w celu poprawy
sytuacji życiowej mieszkańców i stworzenia odpowiednich warunków
prawidłowego funkcjonowania rodzin, warunków do rozwoju osobistego i
zawodowego oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.
Jednostką organizacyjną Gminy Pakość, utworzoną do realizacji zadań z
zakresu pomocy społecznej w szczególności celów określonych w Strategii a także
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,
pomocy materialnej dla uczniów, wspierania dziecka i rodziny, zadań zleconych
przez administrację rządową oraz zadań z zakresu realizacji projektów, w ramach
środków EFS i innych programów, realizowanych ze środków pozabudżetowych,
jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który został utworzony na podstawie uchwały
Rady Narodowej Miasta i Gminy Pakość nr X/41/90 z dnia 24 lutego 1990r.
Ośrodek zatrudnia ogółem 26 osób wg następującej struktury:
- 1 osoba pełni funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6 osób - wykonuje usługi opiekuńcze, w tym 1 osoba na podst. umowy na
zastępstwo;
- 1 osoba - główny księgowy;
- 3 inspektorów – w tym - 1 osoba do realizacji świadczeń z pomocy
społecznej, 1 osoba do realizacji świadczeń rodzinnych, 1 stanowisko
wielozadaniowe, m.in. do pozyskiwania funduszy unijnych oraz
realizacji stypendium socjalnego dla uczniów;
- 2 pracowników wydziału finansowego, w tym 1 osoba zatrudniona na
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podst. umowy na zastępstwo;
- 1 osoba - główny administrator;
- 3 podinspektorów – w tym 1 osoba do realizacji funduszu
alimentacyjnego, 1 osoba do realizacji świadczeń rodzinnych, 1 osoba do
realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- 1 osoba - asystent rodziny;
- 6 osób - wychowawcy świetlicy, w tym 2 osoby, umowy na zastępstwo;
- 1 osoba - pracownik do czynności gospodarczych.
Ponadto, w 2014 r. do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie rehabilitantów, psychologa, logopedę. Stan
zatrudnienia pracowników socjalnych, dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w
roku 2014 pozwolił na spełnienie ustawowego wymogu, określającego normę 1
pracownika socjalnego na 2 tys. mieszkańców. Spośród wszystkich pracowników,
17 osób posiada wykształcenie wyższe, 3 pracowników socjalnych legitymuje się
drugim stopniem specjalizacji w zawodzie.
Przy OPS funkcjonują instytucjonalne formy pomocy i wsparcia:
 Świetlica ,,Słoneczko; jest to miejsce dziennego pobytu dla uczniów szkoły
podstawowej, którzy wymagają wsparcia i pomocy w czasie wolnym od zajęć
szkolnych. Wychowankowie świetlicy, to dzieci ze środowisk z zaburzoną
strukturą rodziny. Najczęściej niezaradność rodziców w opiece i wychowaniu
własnych dzieci łączy z innymi dysfunkcjami takimi, jak: nadużywanie alkoholu,
zaburzenia systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, bezrobocie, przemoc,
problem w pełnieniu ról rodzicielskich, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. W placówce prowadzone są w szczególności następujące formy
działania: sprawowanie opieki dziennej nad dzieckiem, polegającej na
wspomaganiu i uzupełnianiu niektórych funkcji rodziny; udzielanie indywidualnej
pomocy pedagogicznej w sytuacjach konfliktowych, kryzysach rodzinnych i
szkolnych; udzielanie pomocy dydaktycznej; prowadzenie stałej pracy z rodziną
dziecka i rodziny; współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i
rodziny. Koszt prowadzenia świetlicy w 2014 r. wyniósł 75.211 zł.
 Świetlica ,,Przystań” - dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
intelektualnie. Zapewnia ona wsparcie społeczne dla osób, które z powodu wieku,
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają
pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.
Świetlica prowadzi następujące formy pracy: terapia zajęciowa, zajęcia rozwijające
zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe, działania integracyjne,
imprezy środowiskowe, ogólną rehabilitację ruchową oraz indywidualną,
indywidualne porady i wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne, grupowe
zajęcia z psychologiem, tworzenie kółek zainteresowań. Koszt prowadzenia
świetlicy w 2014 r. wyniósł 124.069 zł.
Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej.
Wydatki na pomoc społeczną ogólnie w roku oceny wzrosły w porównaniu z
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rokiem 2013 o 559.808 zł i wyniosły - 7.186.132 zł. Największą kwotę stanowiły
finansowane z budżetu państwa świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - w
kwocie 3 093 124. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe od świadczeń pochłonęły 486.908 zł, z czego 181.140, to
środki własne Gminy. Utrzymanie Ośrodka, to kwota 891.936 zł, z czego dotacja
z budżetu państwa wynosi 158.509. Realizacja usług opiekuńczych w roku oceny,
to wydatki rzędu 222 164 zł, z czego dotacja 33.333 zł.
Analiza danych demograficznych i sytuacji społecznej.
W okresie sprawozdawczym zauważalny jest spadek liczby mieszkańców
naszej Gminy. W roku 2012 było nas 9.939, natomiast stan na dzień 31.12.2014 r.
wynosi 9.885 osób. Nastąpił spadek liczby mieszkańców o 54 osoby, z
przeważającą liczbą kobiet nad mężczyznami, przy czym kobiety powyżej 60
roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia stanowią ponad 17 % ogółu
mieszkańców. Jest to o tyle ważna informacja, że będziemy mówić o tym za
chwilę, że społeczeństwo naszej gminy i nie tylko naszej gminy w tym przedziale
60 plus starzeje się z roku na rok. Dane faktyczne, uzyskane z ewidencji ludności
Urzędu Miejskiego w Pakości różnią się, wg stanu na dzień 31.12.2014, liczba
ludności naszej gminy wynosi 9.848 osób.
Jak wynika z Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych, opracowanej na
nasze zlecenie przez pracownię zewnętrzną w 2013 roku, w opinii mieszkańców
największym problemem społecznym pozostaje w naszej Gminie bezrobocie,
zubożenie społeczeństwa oraz alkoholizm. W tych sferach są największe
oczekiwania wobec samorządu, związane z podjęciem działań umożliwiających
zwiększenie poziomu zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu oraz rozwiązywanie
problemów uzależnień.
Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk.
Jednym z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania
konfliktów i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania
patologii społecznych. Należy podkreślić, że w oparciu o przeprowadzone badania
blisko połowa badanych mieszkańców naszej Gminy (48,8%) deklaruje, że
doświadczyło w swoim życiu bezrobocia. Wśród najbardziej zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup w Gminie, badani mieszkańcy
wymienili osoby starsze oraz rodziny wielodzietne.
Liczba osób bezrobotnych w roku 2012 i 2013 stopniowo wzrastała,
natomiast w roku oceny spadła aż o 155 osób (dane na koniec grudnia 2014). Tym
samym uległa zmniejszeniu liczba długotrwale bezrobotnych z 541 osób w roku
2013 do 475 w roku 2014 (osoby długotrwale bezrobotne, to osoby pozostające
bez pracy przynajmniej przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy).
Większość z tych osób, to bezrobotni bez prawa do zasiłku. Zasiłek dla
bezrobotnych w roku oceny pobierały 154 osoby, o 32 mniej niż w roku
poprzednim. Spadek liczby osób bezrobotnych mógł być spowodowany
wprowadzeniem tzw. profilowania osób bezrobotnych, w zależności od gotowości
do podjęcia zatrudnienia. Wiele osób, które były zarejestrowane tylko po to, aby
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być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego straciło status osoby bezrobotnej.
Ponadto dla ponad 40 osób bezrobotnych udało się nam uzyskać kontynuację
zatrudnienia jeszcze w grudniu 2014 r. w ramach robót publicznych i staży, co
wpłynęło na zmniejszenie w rejestrze liczby bezrobotnych na koniec roku. Od
początku br. liczba bezrobotnych w naszej Gminie stopniowo wzrasta: w styczniu
wynosiła - 857 osób, w lutym 869, w marcu 871. Z tym, że te dane mogą być
oczywiście trochę nieprecyzyjne, bo trzeba pamiętać, że w tej chwili mamy
podpisane nowe umowy w związku z czym ta liczba na pewno uległa
zmniejszeniu.
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy ma tendencje spadkowe od
232 w roku 2012 do 222 w roku 2013 i 213 w roku 2014. Powodem tego stanu
rzeczy jest prowadzona od lat prywatyzacja zasobów komunalnych, w oparciu o
przyjętą przez Gminę politykę gospodarki mieszkaniowej oraz na podstawie zasad
wprowadzonych w uchwale Rady Miejskiej. Liczba osób oczekujących na
mieszkanie komunalne od 2013 roku pozostaje na tym samym poziomie i wynosi
54 rodziny. Liczba osób oczekujących na mieszkania socjalne pozostaje na
zbliżonym poziomie do lat poprzednich.
Z analizy danych dot. infrastruktury dla dzieci poniżej 5 roku życia wynika,
że w okresie 2012-2014 nie było dzieci, którym nie przyznano miejsc w
przedszkolu w oparciu o złożone wnioski. W roku oceny na terenie Gminy
prowadzono 4 przedszkola (wraz z oddziałami w szkołach) dla 265 dzieci. Gmina
nie dysponuje w swoich zasobach żłobkiem. Czynione są starania o pozyskanie
partnera prywatnego, który skłonny byłby zainteresować się tym problemem i
zainwestować w ten rodzaj działalności.
W roku oceny na terenie Gminy funkcjonowało 7 świetlic dla dzieci: 3
przyszkolne, 1 socjoterapeutyczna, 2 opiekuńczo-profilaktyczne, prowadzone
przez GKRPA oraz 1 klub KSM. Na terenie Gminy działa ponadto Ośrodek
Kultury i Turystyki oraz 5 świetlic wiejskich, które kierują swoją ofertę również
do dzieci, w zakresie zagospodarowania czasu wolnego.
Dane o korzystających z pomocy społecznej. Od 2012 roku obserwujemy
stały wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. W roku 2013 z
naszej oferty skorzystało o 138 osób więcej, niż rok wcześniej, w roku 2014
nastąpił wzrost o kolejne 47 osób, z łączną liczbą 1.388. Należy przypuszczać, że
duży wpływ na to zjawisko miało zwiększenie w październiku 2012 kryterium
dochodowego, uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
oraz stopniowe ubożenie społeczeństwa oraz dziedziczenie ubóstwa.
Negatywnym zjawiskiem jest utrzymujący się od roku 2012 wzrost liczby
osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W roku oceny pozostawało
ich 453, co stanowi 32,64% wszystkich osób (osoby długotrwale korzystające z
pomocy to takie, które objęte były wsparciem przynajmniej przez 18 miesięcy w
ciągu ostatnich 36 miesięcy). Ogółem w roku 2014 pomocą społeczną objęto 441
rodzin tj. o 45 rodzin więcej niż w roku porzednim. Należy w tym miejscu
podkreślić, że w 2014 roku 105 rodzin zaprzestało korzystania z pomocy
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społecznej. Pracownicy socjalni w roku 2014 przeprowadzili ponad 2 tys.
wywiadów środowiskowych w 441 rodzinach.
Jakie są przyczyny korzystania z pomocy społecznej? Otóż te przyczyny
określone są w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Prowadzona statystyka nie
odzwierciedla faktycznych danych na temat przyczyn, ponieważ w wywiadach
środowiskowych z reguły zaznaczane są trzy dominujące w rodzinie problemy
społeczne, a bardzo często zdarza się, że jest ich więcej. Najczęściej wymienianą
przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo - 324 rodziny, następnie
bezrobocie - 315 rodzin (mimo spadku liczby osób bezrobotnych na koniec 2014,
liczba rodzin z problemem bezrobocia uległa zwiększeniu). Niepełnosprawność i
długotrwała choroba są powodem udzielenia pomocy odpowiednio w 167 i 170
rodzinach. W przypadku długotrwałej choroby, w porównaniu do ostatniego
okresu sprawozdawczego, nastąpił wzrost
o 44 rodziny. W rodzinach
korzystających z pomocy społecznej szczególną uwagę należy skupić na analizie
nadmiernego zjawiska, występowania problemów opiekuńczo - wychowawczych i
bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tego powodu udzielono
wsparcia w roku 2014 aż 142 rodzinom (wzrost w porównaniu z rokiem 2013 o
kolejne 22 rodziny). Liczba rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy
społecznej w roku 2014 wyniosła 65 rodzin i wzrosła o niespełna 1/3.
W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w moim imieniu wydał
49 Kart Dużej Rodziny, a na dzień sporządzania zasobów wydanych jest 106
takich kart, trzeba jednak pamiętać, że Karty Dużej Rodziny wydawane są
wszystkim rodzinom, w których wychowuje się troje i więcej dzieci, nie tylko tym,
które korzystają z pomocy społecznej.
Problem bezdomności na terenie Gminy mamy zdiagnozowany w przypadku
17 osób, prawie wszyscy zostali objęci pomocą społeczną w roku 2014. Jest to
zjawisko niepokojące, ponieważ ilość mieszkań pozostających w zasobach gminy
jest ograniczona, a ponadto koszty skierowania osoby bezdomnej do schroniska
sięgają kwoty 1.500 zł za jedną osobę miesięcznie i w znacznym stopniu obciążają
nasz budżet. W roku oceny schronienia udzielono 5 osobom bezdomnym poprzez
opłacenie ich pobytu w schronisku dla bezdomnych. Na ten cel przeznaczono
kwotę 18.256 zł. O 12 osób mniej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, bo
tylko 4 osoby, skorzystały z pomocy w związku z trudnościami w przystosowaniu
się dożycia po opuszczeniu placówek penitencjarnych.
Jednym z powodów udzielania pomocy społecznej są uzależnienia.
Alkoholizm rozumiany bardziej jako występowanie problemów alkoholowych, a
nie choroba alkoholowa, zdiagnozowano w 45 rodzinach korzystających z pomocy
społecznej. Zjawisko to ma cały czas tendencje wzrostowe, w roku oceny liczba
wzrosła o kolejne 5 rodzin. Alkoholizmowi towarzyszy często przemoc. Z powodu
przemocy w 2014 roku skorzystało z pomocy społecznej zaledwie 6 rodzin,
natomiast procedura Niebieskiej Karty na terenie naszej Gminy prowadzona była
aż w 47 rodzinach.
Powszechne starzenie się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na
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świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne, to ważny aspekt działań z zakresu pomocy
społecznej. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania na przestrzeni ostatnich lat jest podobna, a w roku oceny mniejsza o
2 osoby, w porównaniu z rokiem poprzednim. Gmina nie ma możliwości
zabezpieczenia wszystkich potrzeb w tym zakresie. OPS zatrudnia 5 opiekunek,
które mogą świadczyć codzienną pomoc maksymalnie w 20 środowiskach. 9 osób
skorzystało w roku 2014 z usług specjalistycznych w ramach programu rewalidacji
na świetlicy „Przystań”, 7 osób ze wsparcia lekarza psychiatry oraz 7-ioro dzieci
objęto specjalistyczna pomocą.
Obserwuje się również rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne,
psychologiczne, logopedyczne dla niepełnosprawnych dzieci. W roku bieżącym
zostanie objętych taką pomocą 12-cioro dzieci, jednak warto nadmienić, że po raz
pierwszy w kwietniu usługi specjalistyczne dla chorych dzieci zostały wstrzymane,
z uwagi na brak środków z budżetu państwa (te świadczenia nie mogą być
finansowane z innych źródeł).
Jednym z podstawowych elementów działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej jest świadczenie pracy socjalnej, czyli udzielanie pomocy i
poradnictwa we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności podopiecznych do
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna prowadzona była w
roku oceny w 145 środowiskach.
Świadczenia z pomocy społecznej. Według opinii Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pakości od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby osób
uprawnionych do tzw. zasiłku stałego. Przybywa osób z orzeczonym przynajmniej
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do
świadczeń rentowych. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak opłaconych
składek z tyt. ubezpieczenia społecznego powodują, że osoby te „wypadają” z
systemu zabezpieczenia ZUS i stają się klientami ośrodków pomocy społecznej. W
roku 2014 liczba tych osób wzrosła o kolejne 2 osoby i wynosiła 56. Wypłacono
541 świadczeń na kwotę 225 057 zł, w tym przypadku w całości finansowanych
ze środków budżetu państwa. Obligatoryjna forma pomocy, jaką jest zasiłek
okresowy dopiero od roku 2013 zabezpiecza w pełni potrzeby w tym zakresie.
Mimo tego, że z początkiem roku plan finansowy na wypłaty zasiłków okresowych
wystarcza na jego realizację przez okres 3-4 miesięcy, systematycznie w ciągu
roku jest on zwiększany adekwatnie do potrzeb. W porównaniu z rokiem 2013
liczba świadczeń została podwojona a wydatki na ten cel trzykrotnie wzrosły. Z
zasiłków okresowych w roku oceny skorzystało 195 rodzin na ogólną kwotę 336
000 zł, również w całości finansowane z budżetu państwa. Najczęstszym powodem
przyznawania zasiłku okresowego jest bezrobocie - 178 rodzin skorzystało z tego
zasiłku. Na podobnym poziomie, w porównaniu z poprzednim okresem, utrzymuje
się liczba świadczeniobiorców zasiłków celowych, 405 osób w roku 2014. Zasiłki
celowe, to pomoc uznaniowa. W roku 2014 wypłacano niższe świadczenia niż w
latach poprzednich. Aktualnie średnia wysokość zasiłku celowego, wypłacanego
ze środków samorządowych, to kwota 113,00 zł. Kolejny rodzaj zasiłków,
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wypłacanych na kwotę 578.839,18 zł, to zasiłki realizowane w ramach rządowego
programu na zakup lub przygotowanie posiłku. Jest to zasiłek w 25% finansowany
z budżetu gminy. Gwałtowny wzrost realizacji świadczeń wypłacanych w ramach
programu nastąpił w roku 2012 i utrzymał się na podobnym poziomie do roku
oceny. Zasiłek celowy na przygotowanie posiłków w roku 2014 otrzymały 333
osoby. Z posiłków w ramach rządowego programu skorzystało natomiast 256
osób, w tym 229 dzieci na łączna kwotę 146 954 zł. W roku oceny zauważalny jest
spadek liczby dożywianych dzieci, co wiąże się ze zmianami przepisów w zakresie
przyznawania tego świadczenia.
Znaczącym obciążeniem dla budżetu Gminy są koszty utrzymania naszych
mieszkańców, którzy wymagają całodobowej opieki w domach pomocy społecznej
(tzw. DPS-ach). Aktualnie kierujemy do tych placówek wyłącznie osoby z
postanowienia sądu, bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi, których stan
zdrowia zagraża ich własnemu bezpieczeństwu i innych osób. W roku oceny w
domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. Koszt ich pobytu, to kwota
141.571 zł. Wydatki na ten cel ulegają ciągłemu zwiększeniu, z uwagi na rosnący
koszt utrzymania pensjonariusza domu pomocy społecznej (np. DPS Parchanie
3.330,63 zł/miesięcznie).
Począwszy od 2014 roku zaczynają być odczuwalne konsekwencje zmian w
zakresie funkcjonowania obszaru pomocy społecznej w gminie, jakie wprowadziła
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku, a
dotyczące współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci
pozostających w pieczy zastępczej. Aktualnie gmina partycypuje w kosztach
utrzymania dwojga dzieci w rodzinie zastępczej i czworga w placówce opiekuńczo
wychowawczej. Poniesiony z tego tyt. wydatek w roku oceny, to kwota 14.400 zł.
Przewidujemy jej podwojenie w roku bieżącym, z uwagi na rosnące z każdym
rokiem zaangażowanie środków własnych w tym zakresie z 10% do 50%. W roku
2014 dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie asystenta rodziny wyniosła
27.039 zł.
Inne rodzaje pomocy i świadczeń. Największą pod względem ilościowym i
zaangażowaniem finansowym formą pomocy, realizowaną przez gminę są
świadczenia rodzinne, w całości finansowane z budżetu państwa. Od kilku lat
Ośrodek Pomocy Społecznej obserwuje niewielki, ale stały poziom zmniejszania
się liczby osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków rodzinnych o 23 w roku
2013 oraz o kolejne 15 osób w roku 2014 i to pomimo wzrostu kryterium
dochodowego, uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy. Wzrost tych
kwot był na tyle niewielki z 504 zł na 539, że nie wpłynął na znaczące zwiększenie
liczby osób uprawnionych. W roku oceny zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
pobierało w naszej Gminie 400 rodzin. Wartość wypłaconych świadczeń, to kwota
1.267.740 zł. Zasygnalizowania wymaga realizowana również u nas forma
pomocy, w postaci tzw. świadczeń pielęgnacyjnych. Dane, którymi dysponujemy
nie odzwierciedlają jednak rzeczywistej sytuacji w tym zakresie, z uwagi na
niedoprecyzowane częściowe sprawozdania roczne i ciągłą zmianę przepisów w
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tym zakresie. W połowie 2013 roku, na skutek zmiany przepisów i zaostrzenia
kryteriów, 66 osób utraciło prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na
dorosłego członka rodziny. W roku 2014 świadczenie pielęgnacyjne pobierało 28
osób. Są to głównie matki wychowujące niepełnosprawne dziecko. Wśród
opiekunów pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy są osoby, które nabyły
nowe uprawnienia oraz osoby, które kontynuują pobieranie zasiłku, po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego przywracającym niektóre uprawnienia w tym zakresie.
Z tytułu spłaty wypłacono 383 327 zł. Razem w roku oceny skorzystało z tego
wsparcia 50 osób. Od stycznia bieżącego roku ponownie nastąpiła zmiana
przepisów w tym zakresie, co diametralnie zmieni obraz liczby uprawnionych. W
ramach świadczeń opiekuńczych wypłacane są w OPS zasiłki pielęgnacyjne dla
213 osób, w tym 47-ioro niepełnosprawnych dzieci, dla 117 osób
niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, dla 38 osób niepełnosprawnych w
wieku powyżej 16 roku życia, których niepełnosprawność powstała przed 18
rokiem życia oraz dla 11 osób, które ukończyły 75 lat. Liczba tych osób w
poszczególnych kategoriach utrzymuje się na przestrzeni ostatnich lat na
zbliżonym poziomie. Łącznie na zasiłki pielęgnacyjne w roku oceny przeznaczono
kwotę 438.651 zł, pochodzącą z budżetu państwa. Wprowadzenie w roku 2013
kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka (1.922 zł na osobę w rodzinie) spowodowało znaczący
spadek liczby świadczeniobiorców, ze 101 osób w roku 2012, do 66 w roku oceny.
Liczba osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego w latach 2011-2014
pozostaje na podobnym poziomie i w roku oceny wynosi 100. Wartość
przyznanych świadczeń w roku 2014, to kwota 454.400 zł. Należy zauważyć, że o
ile dotacja z budżetu państwa pokrywa te wydatki w całości, to koszty obsługi
świadczeń alimentacyjnych, na które składają się głównie koszty postępowania
wobec 105 dłużników alimentacyjnych, w sposób znaczny obciążają budżet
gminy. Kolejną formą pomocy, która pod względem wartości wypłacanych
świadczeń znacząco obciąża nasz budżet, są dodatki mieszkaniowe. W roku oceny
obserwujemy nieznaczny spadek liczby osób pobierających to świadczenie - 259
osób, o 11 mniej, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość przyznanej
pomocy na ten cel w roku oceny wyniosła 456.524 zł. Średnia wysokość dodatku
mieszkaniowego, wypłaconego w roku 2014, to kwota 180,66 zł. Należy
prognozować, że po kolejnym wzroście kryterium dochodowego od marca br.
uprawniającego do otrzymywania dodatku, liczba świadczeniobiorców może ulec
zwiększeniu (dla gospodarstw domowych wieloosobowych kryterium to wyniesie
kwotę 1.100,56 zł brutto, dla gospodarstw jednoosobowych 1.540,79 brutto na
osobę). Od 2014 roku gminy zostały zobowiązane do przyznawania i wypłaty tzw.
dodatków energetycznych. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa, a istotą
tego świadczenia jest częściowa rekompensata wydatków, ponoszonych przez
gospodarstwa domowe na zakup energii elektrycznej. Kwoty tych dodatków są
niskie, od 11,30 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym do 18,93zł w
gospodarstwie domowym powyżej 5 osób. W roku oceny z tej formy pomocy
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skorzystały 162 rodziny, na łączna kwotę 20.824 zł. Dotacja z budżetu państwa,
przyznawana na stypendia socjalne dla uczniów, jest rozdzielana na osoby
uprawnione i wypłacana przez liczbę miesięcy, adekwatną do przyznanych
środków. Wartość przyznanych świadczeń w roku 2014, to kwota 154.548 zł, z
czego 20%, to udział własny gminy. Wysokość przyznanego stypendium była
uzależniona od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Dodatkowymi,
choć niewielkimi w porównaniu do innych wydatków, są koszty związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W roku oceny kwota tych wydatków
wyniosła 1.706 zł.
Aktywność projektowo-konkursowa Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasz
OPS przygotował w 2014 r. szereg wniosków o dofinansowanie realizacji zadań
publicznych, które uzyskały dofinansowanie i zostały zrealizowane w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy. Wymienić należy m.in.
następujące projekty:
- „Kraina rozwoju – warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym” – w ramach otwartego
konkursu ofert Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod
nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Głównym celem projektu
było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 20 dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Pakość zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprzez organizację warsztatów poszerzających wiedzę i
rozwijających pasje w okresie 2.06.2014 - 31.08.2014. Partner –
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny „Kraina Rozwoju”.
- „Krok po kroku” – w ramach otwartego konkursu ofert Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą: „Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem projektu było
wspieranie rozwoju 10 osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z
terenu naszej gminy w wieku 4 – 13 lat przeciwdziałające pogłębianiu się
niepełnosprawności oraz ograniczające jej skutki, poprzez realizację
wysokospecjalistycznych zajęć terapeutycznych w okresie 16.08.2014 –
15.12.2014. Partner – Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”.
- „Żyjemy obok siebie – Gminny Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego”
– w ramach otwartego konkursu ofert Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”. Głównym
celem projektu było upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców
Gminy Pakość w zakresie problemów ochrony zdrowia psychicznego,
poprzez zorganizowanie akcji informacyjno-edukacyjnej, w ramach
Gminnego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października
2014 r. Partner – Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”.
- „Pomysł na aktywność” - w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2014 – 2020. Głównym celem projektu było zwiększenie
na terenie Gminy Pakość usług społecznych, skierowanych do 20 dzieci
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i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu
bezrobocia, poprzez twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu w
okresie 1.07.2014 – 30.11.2014. Partner – Stowarzyszenie na rzecz
dzieci, młodzieży i rodziny „Kraina Rozwoju”.
- W okresie lipca i sierpnia 2014 r. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji
Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach Programu „Bank Dziecięcych
Uśmiechów” realizowany był projekt pn. ”Twórczy i aktywny rozwój wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy Pakość”. Głównym celem projektu było
zagospodarowanie czasu wolnego w trakcie wakacji szkolnych dla 20
dzieci i młodzieży w wieku 6 - 14 lat z terenu Gminy Pakość
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu dysfunkcji rodziny
(np. bezrobocie, przemoc, alkoholizm) poprzez organizację
innowacyjnych warsztatów, poszerzających wiedzę i rozwijających pasje.
- W ramach środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w roku 2014 OPS kontynuował realizację
projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę - aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, skierowany
do 49 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Ponadto
zakończony został projekt konkursowy „Postaw na aktywność”,
skierowany do 10 osób niepełnosprawnych. Projekt był realizowany od
stycznia 2013, do maja 2014. Osoby niepełnosprawne po ukończeniu
kursów zawodowych odbyły półroczny staż, w całości finansowany ze
środków EFS.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię wnioski z tego
materiału. Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje złożoność i
jednocześnie różnorodność problematyki tego obszaru funkcjonowania gminy. Ta
sfera działalności samorządu wymaga znacznych środków finansowych i
priorytetowego traktowania, ale nie może być pozbawiona wsparcia ze strony
państwa. W budżecie naszej gminy, jak i zdecydowanej większości samorządów,
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, stanowią
znaczną część wydatków budżetowych i znajdują się na drugim miejscu po
wydatkach oświatowych. Nie ulega wątpliwości, że wymiar i skala tych wydatków
ma decydujące znaczenie dla właściwego zdefiniowania struktury wydatków
budżetowych. Realizacja zadań zleconych, ustawowo nałożonych na samorządy
podstawowego szczebla, a takimi są w zdecydowanej większości zadania pomocy
społecznej, wymaga znacznych nakładów finansowych, które bez wystarczającego
zabezpieczenia ze strony budżetu centralnego, powodują konieczność skierowania
środków własnych. Jest to niezgodne z zasadą adekwatności zagwarantowaną w
Konstytucji Rzeczypospolitej i również w Europejskiej Karcie Samorządu
Terytorialnego. Zasada ta mówi, że kiedy państwo przekazuje w formie
decentralizacji zadania samorządowi wówczas zobowiązane jest dostarczyć temu
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samorządowi adekwatne środki na realizację tych przedsięwzięć. Tak nie jest
Szanowni Państwo od 25 lat. Akurat za miesiąc będziemy obchodzić 25-lecie, i to
wszystkie samorządy do takiego niestety przykrego wniosku dochodzą. Samorządy
w dużej mierze są niedofinansowane właśnie na skutek niedofinansowania
środkami urzędu centralnego. Dominującym problemem w Gminie jest bezrobocie,
które jest przyczyną ubóstwa większości rodzin korzystających z pomocy
społecznej. Naszym celem jest podejmowanie wszelkich, możliwych działań,
mające na celu
zwiększenie miejsc pracy. Stałą formą przeciwdziałania
bezrobociu jest współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu
w zakresie organizacji różnego rodzaju robót publicznych, prac interwencyjnych,
staży. Już tyle razy o tym Państwu mówiliśmy. Ale na pewno jeszcze będzie
okazja to powiedzieć ponieważ tradycyjnie jak co roku będziemy składać
sprawozdanie w zakresie walki z bezrobociem. Ale myślę, że tutaj już na pewno
będziemy posługiwać się specjalistami z Powiatowego Urzędu Pracy w
Inowrocławiu. Zauważalnym problemem jest stan zdrowia osób korzystających z
pomocy społecznej, w tym również stan zdrowia psychicznego, o czym świadczy
liczba osób korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej choroby. W wielu
przypadkach taki stan rzeczy prowadzi do orzeczenia niepełnosprawności, a tym
samym jest powodem stałego wzrostu liczby wypłacanych zasiłków stałych. W
dalszym ciągu zachodzi konieczność objęcia szczególnym wsparciem rodziny
niepełne i wielodzietne. Koniecznym staje się poszerzenie oferty dla samotnych
rodziców i poradnictwo rodzinne dla całych rodzin, w celu poprawy ich
funkcjonowania i wzmocnienia funkcji wychowawczych rodzin, mamy tu na myśli
wzmocnienie roli asystenta rodziny ale nie tylko jest tu potrzebne bardziej
komplementarne działanie. Problem bezdomności w Gminie wskazuje na
konieczność zwiększenia zasobów mieszkaniowych Gminy, w szczególności
mieszkań socjalnych. Wzrost kosztów utrzymania bezdomnych mieszkańców
naszej Gminy powoduje konieczność przyjęcia uchwały, określającej zasady
finansowania w placówkach udzielających schronienia. Projekt rozwiązań w tym
zakresie zaproponuje i przedstawi w najbliższym czasie kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wysokie wydatki na świadczenie usług opiekuńczych i
koszty utrzymania naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej wskazują
na konieczność utworzenia w Gminie mieszkań chronionych. W związku z
przewidywanym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, koniecznym i
oczekiwanym kierunkiem planowania jest podjęcie działań w zakresie zapewnienia
właściwej, atrakcyjnej oferty dla osób przedziału wieku 60+. W ramach
wieloletniego programu rządowego ,,Senior-Wigor”, akurat przed sesją dostałem
mailem projekt regulaminu tego programu Wigor, jeszcze nie zdążyłem się z nim
w szczegółach zapoznać, przekaże Wysokiej Radzie te materiały, natomiast
powiem w krótkich słowach o co chodzi w tym programie. Zamierzamy pozyskać
środki na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. Jednak udział w
tym programie, według mnie, i będę do tego przekonywał, powinien być
poprzedzony powołaniem Rady Senioralnej, która w przyszłości byłaby organem
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opiniującym kierunki działalności tej instytucji. W bieżącym roku Rząd przyjął do
realizacji na lata 2015-2020 Program wieloletni „Senior-Wigor”, który przewiduje
dofinansowanie tworzenia dziennych domów pomocy społecznej dla osób
starszych w wysokości 80% kosztów. Koszt całości inwestycji nie może być
większy, niż 250.000 zł, a dodatkowo na jednego uczestnika Gmina może uzyskać
dofinansowanie w wysokości 200 zł miesięcznie. Diagnoza potrzeb w tym zakresie
wskazuje na konieczność poszerzenia oferty dla seniorów w naszej Gminie,
dlatego pozytywnie odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące przystąpienia do tego
projektu. Aktualnie prowadzimy rozmowy w celu pozyskania pomieszczenia i
mamy tu na myśli pomieszczenie oferowane przez Kujawską Spółdzielnię
Mieszkaniową w Inowrocławiu na naszym Osiedlu Mogileńskim. Uważam, że
specyfika działalności świetlicy „Przystań”, spełniającej rolę ośrodka wsparcia
dziennego dla osób niepełnosprawnych i starszych, wskazuje na konieczność
stałego nadzoru i monitoringu jej działalności ze strony pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej. W związku z czym wydaje się zasadne, by świetlica pozostała
w dotychczasowej lokalizacji. Zmiany bazy lokalowej wymaga natomiast
świetlica „Słoneczko”, która mieści się w obiektach kościelnych, rodzi się zatem
konieczność przedyskutowania kwestii zmiany jej usytuowania, z uwagi na
przedłużającą się tymczasowość tego rozwiązania z rozpatrzeniem możliwości
wykorzystania struktury Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz poszerzenie
zakresu i oferty działalności tej świetlicy. Kolejnym, niezbędnym działaniem jest
przygotowanie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Pakość na lata 2016-2024, uwzględniającej aplikowanie o środki z
funduszy europejskich w ramach nowego okresu projektowania lat 2014-2020,
które poprzedzone powinno być opracowaniem szczegółowego sprawozdania z
realizacji Strategii z lat 2008-2015, tak jak zrobiliśmy to w ubiegłym roku wzorem
Strategii ogólnej. Szczegółowe sprawozdanie zostało opracowane i opublikowane.
Sprawozdanie oraz projekt nowej Strategii opracuje i przedłoży kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w terminie do końca października br. Jednym z nowych celów,
które powinny zostać uwzględnione w planowanych w Strategii działaniach OPS-u
powinno być podejmowanie nowych inicjatyw zewnętrznych, posiadających
wsparcie finansowe środków zewnętrznych, jakie by to nie były, czy środki unijne,
czy środki budżetu państwa, czy środki różnego rodzaju funduszy, mam tu na
myśli utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Nie
wiem czy to jest akcja wyborcza, czy hasło tegoroczne, ale z taką inicjatywą
władze państwowe wystąpiły do nas. My odpowiedzieliśmy z p. kierownik
pozytywnie, że jesteśmy przygotowani i będziemy się starali aplikować o te środki.
Jeszcze raz powiem Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym. W
lutym wystąpiliśmy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zapotrzebowaniem
na kwotę 2.100.000 zł na utworzenie takiego ośrodka. Według założeń, kwota
1.840.000 zł ma być przeznaczona na środki inwestycyjne, a 260.000 zł na
wyposażenie. Z ośrodka może korzystać w tym przypadku ok. 35 osób. Proszę
tego nie brać jako pewnik, po prostu zgłosiliśmy swój akces, nie wiem co się
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będzie działo dalej z tym projektem, propozycja ze strony Wojewody była i
myśmy na nią odpowiedzieli pozytywnie.
Szanowni Państwo zaledwie 17,1% badanych w ramach Diagnozy
Lokalnych Zagrożeń Społecznych mieszkańców Gminy posiada wiedzę na temat
działań prowadzonych przez samorząd, których celem jest wspieranie osób
bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należałoby zwrócić
większą i szczególną uwagę na dostępność oraz rozpowszechnianie informacji na
temat działań podejmowanych przez Gminę w tym zakresie i to jest ostatni
wniosek. Dziękuję bardzo.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się z Oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Pakość za rok 2014.
/informacja stanowi zał. do protokołu/
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Do pkt. 10 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego. Poprosił o zabranie głosu
Skarbnika Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Chciałabym przedstawić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r. W uchwale nr II/8/2014 Rady
Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Pakość na 2015 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące
zmiany; zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie na kwotę
55 792,00 zł, co zostało zapisane w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały oraz
zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie na kwotę 55 792,00
zł i przeniesienie na kwotę 43 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały. Ponadto w załączniku nr 3 wprowadza się nowe zadanie przenosząc
środki z zadania „Wymiana nawierzchni w ul. 21 Stycznia, Pałuckiej,
Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap”, w związku z uzyskanymi
oszczędnościami w procedurze przetargowej, wprowadza się zadanie „Wykonanie
remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku
mieszkalnym położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości”. Zadanie to zostało
20

skalkulowane na kwotę 32 tys. zł. Ponadto w załączniku inwestycyjnym
wprowadzono już prawidłową nazwę zadania w poz. 1 „Zaopatrzenie w wodę
mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci
wodociągowej”, w związku z tym, że to zadanie było tak zapisane do projektu
realizowanego ze środków PROW. Jednocześnie chciałabym zgłosić
autopoprawkę do tej uchwały w związku z otrzymaniem dotacji w dniu 28
kwietnia, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, zadanie to ma być wykonane do 30 kwietnia, zatem była konieczność
przyjęcia zarządzeniem Burmistrza Pakości dotacji na kwotę 284 376,04 zł i o tą
kwotę należy zwiększyć dochody budżetu gminy oraz wydatki budżetu gminy na
2015 r. Zatem w § 1 dochody budżetu gminy na 2015 r. będą wynosiły
30 576 052,62 zł. Wprowadzona dotacja ma również wpływ na dochody bieżące
zatem tutaj prawidłowa kwota 27 699 427,62 zł. Zwiększają się nam dotacje
celowe o tą kwotę zatem prawidłowa wartość to 4 293 283,74 zł. Po stronie
wydatków w § 2 o tą kwotę ulegają zwiększeniu wydatki budżetu i osiągają
wartość 32 020 083,76 zł, wydatki bieżące ponieważ wypłata podatku akcyzowego
dotyczy właśnie wydatków bieżących, aktualna wartość to 27 432 152,00 zł.
Zmianie ulegają również wydatki jednostek budżetowych, bo tak to jest
sklasyfikowane, czyli o tą kwotę zwiększamy i wynoszą one 21 467 616,34 zł, i
tutaj poszczególne składniki, czyli wynagrodzenie i składki od nich naliczane,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób
fizycznych, też aktualna wartość 4 411 787,62 zł. Bardzo proszę o przyjęcie
projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2015 rok.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
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Do pkt. 11 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego. Poprosił o zabranie głosu
Skarbnika Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Konsekwentnie każdorazowa zmiana w uchwale budżetowej rodzi
wprowadzenie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość. W załączniku nr 1 też chciałabym zgłosić autopoprawkę w związku ze
zmianą wartości dochodów ogółem, czyli w poz. 1, dochodów bieżących, czyli
poz. 1.1 oraz pozycji 1.1.5, tam gdzie wyszczególniamy środki z tytułu dotacji, jak
również wprowadzenie autopoprawki do wydatków ogółem czyli kolumna 2 i
wydatki bieżące. Te wartości zostaną skorygowane do tych, które są wpisane do
uchwały budżetowej. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały z
uwzględnieniem autopoprawki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2015 – 2029.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 12 – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
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Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego. Poprosił o zabranie głosu
Skarbnika Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zaproszeni Goście, Szanowni
Państwo.
Podstawą podjęcia tej uchwały jest art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, który stanowi o tym, że rada gminy może zarządzić pobór
podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Jednocześnie wyznacza wówczas
inkasentów i określa wysokość wynagrodzenia za inkaso. Przedstawię Państwu
brzmienie poszczególnych paragrafów uchwały W § 1. Zarządza się pobór w
drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych,
4) łącznego zobowiązania pieniężnego,
5) innych należności z tytułu podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu
gminy.
W § 2, na inkasentów podatków i należności, o których mowa w § 1, wyznacza
się sołtysów uprawnionych do pobierania wymienionych podatków z terenu
swojego sołectwa:
1) p. Barbara Białecka - sołtys Dziarnowa - na terenie sołectwa Dziarnowo,
2) p. Lidia Cecelon - sołtys Ludkowa, Mielna, Wojdala - na terenie sołectwa
Ludkowo, Mielno, Wojdal,
3) p. Roman Kacprzak - sołtys Rycerzewka - na terenie sołectwa Rycerzewko,
4) p. Halina Kędra - sołtys Radłowa - na terenie sołectwa Radłowo,
5) p. Wioletta Krawczyk - sołtys Wielowsi - na terenie sołectwa Wielowieś,
6) p. Piotr Małetka - sołtys Kościelca - na terenie sołectwa Kościelec,
7) p. Tomasz Oset - sołtys Łącka - na terenie sołectwa Łącko,
8) p. Beata Szulc - sołtys Ludwińca - na terenie sołectwa Ludwiniec,
9) p. Anna Trześniewska - sołtys Jankowa - na terenie sołectwa Jankowo,
10) p. Tadeusz Wiliński - sołtys Gorzan, Giebni, Węgierc - na terenie sołectwa
Gorzany, Giebnia, Węgierce,
11) p. Cyryla Wleklińska - sołtys Rybitw - na terenie sołectwa Rybitwy,
12) p. Elżbieta Woźniak - sołtys Rycerzewa - na terenie sołectwa Rycerzewo.
W § 3, inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od każdej
zainkasowanej i wpłaconej należności i podatków, o których mowa w § 1. W § 4.
określono, iż umocowanie do poboru podatków, o których mowa w § 1 wygasa z
chwilą zakończenia pełnienia funkcji sołtysa. Jednocześnie w § 6 zapisano, że
traci moc chwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia
27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, z późniejszymi
zmianami. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
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Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 13 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie opinii przez Radę Miejską w
Pakości na temat uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin. My proponujemy wprowadzić uwagi do
tego projektu. W punkcie 3 uzasadnienia na str. 1 wskazano jako organ opiniujący
Radę Gminy Pakość, natomiast należy to zmienić i wskazać Radę Miejska w
Pakości. W pkt. 4 uzasadnienia na str. 4 należy skorygować nazwę ul. Święty Jan
na nazwę Świętego Jana. Natomiast w pkt. 4 uzasadnienia należy poprawić
długość planowanej sieci kanalizacyjnej dla obszaru Pakość ul. Jankowska część
Jankowo na przedłużeniu ul. Jankowskiej na poprawną wartość 395 metrów.
Szanowni Państwo wskażę, iż aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane aby ścieki komunalne
były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomerację
wyznacza Sejmik Województwa w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym
dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i właściwym Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
gmin. W naszym przypadku w skład aglomeracji Barcin należą gminy Barcin,
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Pakość oraz Dąbrowa. Aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 2 tys.
powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych i zakończone oczyszczalniami ścieków. W naszym przypadku ścieki
tłoczone są do miejscowości Sadłogoszcz gm. Barcin. Warunkuje to wskaźnik
RLM czyli równoważna liczba mieszkańców, który został zdefiniowany w ustawie
prawo wodne. Przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek
substancji organicznych, biologicznie rozkładalnych, wyrażone jako wskaźnik
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 gramów
tlenu na dobę. 1 RLM jest równoważny jednemu mieszkańcowi. Gmina Pakość
posiadała aglomerację, która została wyznaczona w 2005 r., jednakże w 2008
została ona zniesiona dlatego też wnioskowaliśmy o utworzenie aglomeracji razem
z gminą Barcin, do której tłoczone są nasze ścieki. W 2012 roku został złożony
wniosek przez gminę Barcin i od tego czasu pięciokrotnie następowała aktualizacja
tego programu. W tym roku mamy nadzieję, że po uzyskaniu opinii i uzgodnień
wymaganych ustawą Prawo wodne będzie wyznaczona ta aglomeracja. Na
obszarze aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 108,89 km, w tym
63,86 km kanalizacji grawitacyjnej i 45,03 km kanalizacji tłocznej. Ilość ścieków
obecnie wytwarzanych w aglomeracji i kierowanych do oczyszczalni ścieków
komunalnych w Sadłogoszczy wynosi 636 tys. m3 na rok. Przewidywane średnie
obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej i modernizacji oczyszczalni wyniesie 2 057 m3 na dobę, z czego 356 m3
na dobę to ścieki dowożone taborem asenizacyjnym oraz wody infiltracyjne.
Aglomeracja na terenie Pakości obejmuje ul. Wyszyńskiego długość 1,54 km,
ul. Leszczyńskiego, Polna, Hankiewicza – 740 m, Krótka, Kwiatowa, Radłowska –
część – 950 m, ul. Mogileńska – część - 180 m, ul. Różana – cześć – 650 m,
ul. Św. Jana – część – 100 m, ul. Jankowska – część i Jankowo na przedłużeniu
ul. Jankowskiej – 395 m, Radłowo na przedłużeniu ul. Radłowskiej 350 m.
Wskazać jednocześnie należy, iż wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji
umożliwi samorządowi ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację
przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć
kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalnią ścieków.
Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 14 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie
wskazania
wstępnej
lokalizacji
nowych
przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały dotyczy wskazania wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych wzdłuż dróg powiatowych. Wniosek w tej sprawie
został złożony przez firmę Kujawy-Trans 15 października 2014 r. Przystanki przy
drogach gminnych zostały już przyjęte przez Wysoką Radę natomiast przy drogach
powiatowych wymagają wstępnej akceptacji. Reguluje to przepis art. 20f ustawy o
drogach publicznych gdzie dookreślona jest kompetencja zarządcy drogi w
sprawach dotyczących zarządzania i użytkowania pasem drogowym. W projekcie
ujęliśmy następujące przystanki; są to dwa przystanki przy drodze powiatowej
2508C Wojdal – Pakość, następnie dwa przystanki przy drodze powiatowej nr
2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, dwa przystanki przy drodze powiatowej nr
2509C Jaksice-Wielowieś, cztery przystanki przy drodze powiatowej 2553C
Cieślin–Kościelec-Janikowo droga 255 i ostatnie dwa przystanki przy drodze
powiatowej 2555C Kościelec-Batkowo-Inowrocław. Tutaj jest wskazana także
lokalizacji przy skrzyżowaniu z drogą gminną, dojazd do laboratorium. Czyli
łącznie 12 przystanków wzdłuż dróg powiatowych. Proszę o przyjęcie projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Pakość dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 15 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest przekazanie w drodze darowizny dwóch
działek, jest to działka nr 95 o pow. 300 m2 oraz działka 96 o pow. 1100 m2
położone są one w obrębie Łącko. Wniosek został w tej sprawie złożony przez
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski w 2014 r.
dokładnie 2 października. Temat był kilkukrotnie omawiany. Na początku
podjęliśmy działanie aby zmienić klasyfikację tych gruntów, ponieważ tereny te są
zarośnięte, nie są użytkowane jako drogi dojazdowe w żaden sposób. Jednakże
otrzymaliśmy informację ze Starostwa, iż wniosek taki może złożyć nadleśnictwo
w momencie kiedy uzyska już te tereny dla siebie. Ponadto zgodnie z opinią
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich wystąpiliśmy do Nadleśnictwa o opinię w
sprawie zamiany tych dwóch działek na tereny zajęte na potrzeby harcerstwa,
jednakże otrzymaliśmy negatywną opinię, gdzie Nadleśnictwo wskazało, iż jest to
nieuzasadnione, teren użytkowany obecnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu tworzyłby obcą enklawę
bez drogi dojazdowej. Z tego też powodu Nadleśnictwo podtrzymuje swój wniosek
o uzyskanie tych terenów w celu zagospodarowania na potrzeby lasów, natomiast
nie wyraża zgody na proponowaną przez nas zamianę dlatego też wniosek został
ponownie przedstawiony na posiedzeniach komisji problemowych i uzyskał
pozytywną opinię. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0 "
2 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na
rzecz Skarbu Państwa.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 16 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych
w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Wielowieś 1 gm.
Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż dwóch
lokali mieszkalnych położonych w budynku po byłej szkole podstawowej w
miejscowości Wielowieś 1. Jest to lokal mieszkalny nr 8 o pow. 65,23 m2 oraz
lokal mieszkalny nr 9 o pow. 36,39 m2. Zgodnie z inwentaryzacją wykonaną przez
rzeczoznawcę majątkowego lokal nr 8 składać się będzie z 3 pokoi, przedpokoju,
kuchni i łazienki, natomiast lokal nr 9 z dwóch pokoi, z czego 1 z aneksem
kuchennym oraz łazienki. Lokale te położone są na działce nr 28/3 o pow.
całkowitej 4 167 m2. W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzi udział we
współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce, o której
wspomniałam. Dotychczas lokale te były użytkowane na potrzeby świetlicy
wiejskiej. Po budowie nowej świetlicy możliwe jest zbycie tych lokali, m.in. dla
mieszkańców gminy. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

15 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych
w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Wielowieś 1 gm.
Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość,
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 17 - zapytania i wolne wnioski.
Pan Stanisław Makowiecki mieszkaniec Pakości
- także poruszył kwestię trudności dojazdu do pracy w godzinach
porannych i wieczornych w dni robocze oraz wolne od pracy.
Pan Andrzej Szumacher mieszkaniec Pakości
- poruszył sprawę wolno żyjących kotów, które mają siedlisko przy bloku,
ul. Mogileńska 37 w Pakości i problemów z tego wynikających.
Do pkt. 18 - odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani.
Zgodnie z przyjętą formułą spróbuję odpowiedzieć na zgłoszone interpelacje
i zapytania. Wszystkie pytania bez względu na to czy one zawierają się w definicji
interpelacji czy nie, nie chciałbym tutaj przypominać czym jest interpelacja, myślę
że tutaj to jest indywidualna sprawa każdego zgłaszającego, tak że bez względu na
to w jakiej formule sprawa została zgłoszona postaram się w miarę możliwości na
nie odpowiedzieć. Jeśli nie mam gotowej recepty, bo też tak jest, w sprawie kotów
nie mam gotowej recepty bardzo mi przykro, to postaramy się nad sprawą
pochylić, rozpatrzyć, poszukać jak najlepszego rozwiązania, poruszyć niebo i
ziemię, żeby sprawę rozwiązać. Jeśli administrator Kujawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej nie potrafi sobie z tym poradzić, no to spróbujemy my, zobaczymy
co z tego wyniknie. Ale po kolei.
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Pani radna Renata Proskura akurat zgłosiła problem dojazdów, który jak gdyby był
zbieżny z tym panem, który opuścił salę obrad. Szkoda, że opuścił salę no bo
można przecież rozmawiać, bo bez rozmowy to tutaj problemu nie będziemy
rozwiązywać. Problem jest formalny, co my możemy zrobić po zgłoszeniu takiej
interpelacji. Ja wystąpię do wszystkich znanych mi przewoźników z okolicy o
rozpatrzenie takiej sprawy, że jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu usługę i
od nich zależy czy dane linie autobusowe zostaną wprowadzone czy nie. Problem
jest ze zdefiniowaniem w którym kierunku. Głównym takim miejscem jest miasto
powiatowe, ale ludzie dojeżdżają również do Bydgoszczy, dojeżdżają do Torunia.
Pan akurat stwierdził, że w kierunku Barcina i teraz to już jest pierwszy problem.
Drugi problem to jest problem zdefiniowania jakiej skali ten problem dotyczy, ilu
osób, dwóch, trzech, czy dwudziestu trzech, czy pięćdziesięciu, nie mamy narzędzi
żeby takie badania przeprowadzić aczkolwiek będziemy się starali rozpoznać jakiej
skali to jest problem. No i trzecia jak powiedziałem po prostu jesteśmy zdani na
dobrą wolę ze strony przewoźnika, a przewoźnik prowadzący działalność
gospodarczą, nie znam podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, któryby
dopłacał do biznesu. No może w jakiś sektorach dopłacać, ale jeśli jest to firma
komunikacyjna i zajmuje się dowozem ludzi w różne miejsca no to nie sądzę, żeby
dokładał gdzieś tam na jakiś liniach. To już wielokrotnie przerabialiśmy w
przypadku Dziarnowa, Węgierc. Zawsze była odpowiedź „no niestety woziłem
przez miesiąc, ale mi się nie opłaca”. Czy my możemy do tego dopłacać jako
samorząd, dofinansować tego typu przejazdy? No tu jest już problem formalny i
tutaj bez wspólnego stanowiska w tej sprawie, ja decyzji osobiście nie podejmę,
widzę, że Pani radna Renata Proskura chciałaby coś dopowiedzieć.
Radna p. Renata Proskura
Jako radni zgodziliśmy się firmie Kujawy-Trans na lokalizację nowych
przystanków. Myślę, że firma powinna doprowadzić do tego, żeby takie kursy
wprowadzić.
Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal
Nie ma problemu, żeby akurat tego przewoźnika, o którym Pani mówi zaprosić na
posiedzenie którejkolwiek komisji, albo wspólne posiedzenie kilku komisji i
przedyskutować tą sprawę na roboczo, na bieżąco z wyliczeniami. Deklaruję, że
zorganizuję spotkanie, jeśli mówimy o tym konkretnym przewoźniku, jest
mieszkańcem Pakości, na pewno rozumie istotę i specyfikę tego miejsca i na
pewno nie odmówi nam pomocy. Ja deklaruję zorganizowanie takiego spotkania i
robocze omówienie tej sprawy.
Pani radna Barbara Białecka zgłosiła sprawę remontu mostu w Dziarnowie. Zlecę
odwrotnie jako działanie przegląd techniczny, no bo od tego trzeba zacząć.
Musimy zobaczyć co tam jest potrzeba, co należy zrobić, jak ten most wygląda.
Takie przeglądy są robione, dzisiaj akurat miałem na biurku, podpisywałem
protokoły z przeglądu wszystkich wiat autobusowych. To jest też tak najczęściej w
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okresie takim wiosennym te wiaty po zimie wyglądają różnie. Zleciłem
przeprowadzenie takich przeglądów, mamy wyszczególnione, która wiata jak
wygląda, co tam trzeba wymienić, co trzeba pomalować i teraz będziemy się starali
w miarę możliwości realizować tak, aby stan techniczny tych miejsc był jak
najlepszy. Powiem tylko tyle, że również jeśli chodzi o przystanki to tutaj Sanepid
jest taka instytucją, która nas mocno bombarduje, też przeprowadza przeglądy we
własnym zakresie. Jeśli chodzi o most, jest to obiekt drogowy to tym bardziej,
sprawy bezpieczeństwa przecież dochodzą tutaj nie ma przelewek, nie ma żartów
w tym zakresie.
Pan radny Tomasz Żak zgłosił sprawę działań podejmowanych przeze mnie w celu
zwiększenia dochodów gminy. Odpowiedź tutaj musiałaby być bardzo obszerna,
bo nie da się mówić na temat takiego problemu w kilku zdaniach. Jak bym chciał
najkrócej powiedzieć, to powiedziałbym tak, że na pewno nic nie zrobię bez
Wysokiej Rady. Jeśli zaproponuję podwyższenie podatków to Państwo będziecie
podnosić rękę. Jeśli ja wystąpię o utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej nad,
którą sprawą pracujemy od jakiegoś czasu, to również będzie decyzja Wysokiej
Rady. Na pewno prowadzimy działania związane z odzyskiwaniem Vat-u. To się
robi na bieżąco. Od ubiegłego roku współpracujemy z taką firmą consultingową i
już są efekty, którego nigdy w naszym budżecie nie było, ale w tej chwili już
mamy efekty w tym roku już nasz budżet został zasilony właśnie tymi środkami
związanymi z odzyskiwaniem Vat-u. Daj Panie Boże, żeby jak najdłużej Minister
Finansów nam taką sytuację umożliwiał, bo coś już mówią, że p. minister
zauważył, że samorządy tego typu czynności dokonują i już chce tutaj jak gdyby
przykręcić śrubkę w tym zakresie. Ja powiem w ten sposób, że pytanie jest
właściwe, na miejscu. Tradycyjnie już w połowie roku, najczęściej jest to
informacja związana z udzieleniem absolutorium, przedstawiam Wysokiej Radzie
sprawozdanie o stanie mienia komunalnego, czyli gospodarkę mieniem
komunalnym. Czyli to jest to co prowadzi do dochodów naszego budżetu. I takie
sprawozdanie o stanie mienia komunalnego również przedłożę w czerwcu.
Zrobiłbym to na najbliższej sesji, ale najbliższa sesja tak proponuję Panu
Przewodniczącemu, aby była zwołana w związku z 25-leciem samorządu, 27 maja.
W związku z czym taką konkretną roboczą sesją będzie dopiero sesja czerwcowa i
taką informację przedłożę. Nie wiem czy usatysfakcjonowałem, na pewno nie. Jest
jeszcze możliwość złożenia informacji w trybie interpelacji, ale trudno mi uznać to
pytanie za interpelację, ponieważ interpelacja to jest sprawa o znaczeniu
zasadniczym dla gminy, ze wskazaniem źródeł finansowania. Tutaj akurat to jest
pytanie w związku z czym udzielę takiej odpowiedzi pisemnej, ale szerszej w
związku z harmonogramem pracy jak gdyby.
Pan radny Mariusz Augustyn kilka spraw zgłosił. Pierwsza jest to sprawa typowo
techniczna, w nawiązaniu do prowadzonej przez nas inwestycji we współpracy
bym tak to nazwał z Powiatem Inowrocławskim. Jak Państwo widzicie Powiat
Inowrocławski przystąpił do remontu tego ostatniego odcinka drogi powiatowej
Mielno-Pakość. Na przełomie roku przeprowadziliśmy tam nitkę wodociągową od
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ul. Krzyżanowskiego aż do Mielna. W ostatniej chwili rozstrzygnęliśmy przetargi,
udało to się w jakiś sposób zazębić, weszliśmy z umową na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych i również tam odcinek dotyczy
ul. Krzyżanowskiego. Trochę kolizję mieliśmy, ponieważ jak to wykonawcy,
przekazanie placu budowy itd. Kwestie czysto formalne, ale firma z Koronowa,
która przetarg wygrała weszła na plac budowy bodajże przedwczoraj. Zasada jest
tu jedna, inwestycje kanalizacyjne prowadzone są do granicy działek i na pewno
projekt budowlany w tym zakresie to przewiduje, czyli do granicy działki. Od
granicy działki do nieruchomości to już jest na koszt właściciela nieruchomości.
To tyle mogę powiedzieć, gdyby trzeba było jakiś szczegółów, to proszę
indywidualnie, to trzeba rozłożyć mapę, spojrzeć jak wygląda dokumentacja, w
konkretnej sprawie jesteśmy skłonni takiej informacji udzielić.
Nadzór nad pracownikami robót publicznych, to jest taki stary temat, aczkolwiek z
tą pomrocznością to bym tutaj polemizował, albo inaczej powiedział, konkretny
przykład, podjeżdżamy, dmuchamy i jest po sprawie, bo tak już bywało w
poprzednich latach. Kilka osób albo może i kilkanaście pozbyło się pracy,
rozwiązaliśmy umowy. Takie incydenty miały miejsce i to nieraz na Rynku, bo tak
się zdarzało, zdarzali się tacy ludzie, którzy nie patrząc na to, że pracują 50 metrów
od ratusza sobie za dużo pozwolili i my rozwiązaliśmy umowę. Taki człowiek
najczęściej nie ma już powrotu, nie ma szans uzyskania jakiejkolwiek formy
pomocy w ramach robot publicznych. Tak, że tutaj wystarczy tylko telefon,
aczkolwiek doraźnie my takie akcje robimy. Pan Bogdan Kawka, który nadzoruje
prace tych ekip najczęściej rano wcześnie robi takie badania przed godz. 7.00,
aczkolwiek być może się takie sytuacje jeszcze zdarzają. Uczulę p. inżyniera, żeby
częściej nadzorował te sprawy. Jeśli chodzi natomiast o roboty natury czysto
techniczno-merytorycznej nigdy to nie będą roboty na taką skalę jak realizuje to
konkretna specjalistyczna firma. No niestety, nie jesteśmy w stanie, to jest zlepek
przypadkowo dobranych osób, niektórzy mają lepsze pojęcie na temat tego co
robią, a niektórzy po prostu asystują, ale chodzi nam o to, żeby ci ludzie
zatrudnieni w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych realizowali
konkretną robotę, żeby oni się nie rozpierzchli po całej gminie i efekt rzeczowy
jest żaden. Staramy się taką politykę prowadzić co roku, żeby dać konkretną ulicę,
czy konkretny odcinek zadania do realizacji.
Radny p. Mariusz Augustyn
Panie Burmistrzu ja to rozumiem, tylko moim zdaniem problem tkwi w tym, niech
oni to robią nawet wolniej tylko niech nie będzie takich niepotrzebnych działań.
Bo to się okazuje, jak rozmawiałem z mieszkańcami, że coś układają, później
p. Bogdan przyjeżdża okazuje się, że nie tak znowu rozbierają, znowu układają.
Może to jest kwestia precyzji poleceń?
Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal
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Być może sprawdzę ten sygnał, wyjaśnię, szczegółów nie znam. Na pewno jak taki
incydent miał miejsce to wyjaśnimy tą sprawę.
Kolejne sprawy dotyczyły parkingu przy ul. Mogileńskiej 39. Chodzi o
oznakowanie. Nie dokładnie pamiętam gdzie przebiega granica działki, część jest
na pewno nasze. Tam gdzie jest usytuowany ten „sortuś” to jest komunalne,
natomiast sama droga wydaje mi się, że to jest w gestii Kujawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Radny p. Mariusz Augustyn
Ja słyszałem, że to jest podobno nasze. Panie Burmistrzu ja tam specjalnie szedłem
i patrzyłem ludzie parkują naprawdę przepisowo, ale paru mieszkańców się uparło,
że coś im tam nie pasuje.
Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal
Podejmujemy tą sprawę do wyjaśnienia i realizacji. Tak jak powiedziałem w
sprawie kotów nie czuję się kompetentny, powiem szczerze chociaż jeszcze nigdy
tutaj nie używałem takiego stwierdzenia przy tym mikrofonie, że jest ich dużo to
na pewno to się zgodzę, natomiast kiedy wchodzi problem sanitarny no to żartów
nie ma. Mówimy o osiedlu, zwarta zabudowa, sypialnia Pakości praktycznie i jeśli
mieszkańcy czują dyskomfort, zagrożenie ze strony warunków sanitarnoepidemiologiczny, no to wtedy postaramy się podjąć działania, zgłosimy do
Sanepidu po prostu. Zresztą Panie z Sanepidu wczoraj tu nas nawiedziły i one
powiem szczerze nieraz jest tak, że są kilka razy w tygodniu. Zgłosimy ten
problem i spróbujemy pomóc.
Szanowni Państwo, radny p. Marek Szymborski zgłosił sprawę wydłużenia okresu
przejścia przez pasy na przejściu przy ul. Barcińskiej. Sprawa w gestii Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Podejrzewam, że urządzenie się rozregulowało, a być może
jest tan zbyt krótki czas ustawiony, ale to już muszą specjaliści podjechać
sprawdzić i poinformować nas czy taki problem występuje czy nie, ewentualnie
dokonać jakiejś regulacji.
Pan sołtys Roman Kacprzak zgłosił sprawę oświetlenia. Mówiliśmy o tym
oświetleniu na ubiegłej sesji. Powiem tylko, że nie do końca to jest tak, że na
terenach wiejskich się nic nie dzieje, bo akurat dwa sołectwa Rybitwy i Gorzany
zaplanowały jasność w ramach funduszu sołeckiego. Ale wiem w czym p. Sołtys
problem widzi. Jest to sprawa cały czas aktualna, nie uchylamy się od niej
aczkolwiek powtórzę to co powiedziałem na ostatniej sesji, taka jest decyzja jednej
z komisji Rady Miejskiej, którą poprosiłem o rozpoznanie wszystkich wniosków w
tym zakresie i wybranie spraw priorytetowych. A więc w pierwszej kolejności
musimy zrealizować to co zaopiniowała nam pozytywnie komisja. Komisja Ładu
Przestrzennego, która na swoim posiedzeniu i tutaj i w terenie zadecydowała, w
których miejscach mamy w pierwszej kolejności oświetlenie rozbudować i takiej
odpowiedzi udzieliłem na ostatniej sesji p. sołtys z Radłowa, jeśli sobie dobrze
przypominam, aczkolwiek to nie jest tak, że wszystkie pozostałe wnioski są
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odrzucone. Będziemy szukać jakiegoś sposobu rozwiązania. Co do sprawy drogi w
tym miesiącu rozstrzygnęliśmy przetarg na naprawy cząstkowe, umowy jeszcze
nie podpisałem, wygrała firma Smorczyński z Mogilna. W ramach tych robót,
przede wszystkim to co musimy zrobić na drogach to przeprowadzić naprawy
cząstkowe. To jest taki okres kwiecień-maj, a potem po rozstrzygnięciach innych
przetargów, tak jak powiedziałem na jednym zebraniu i drugim w Rycerzewku, nie
uciekam od tej sprawy i będę szukał sposobu na jej załatwienie pozytywne.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Joachimiak
Czuję się wywołany do odpowiedzi, ponieważ jestem lekko zamieszany w tę
sprawę kocią. Mogę tylko powiedzieć, że wydatki na karmę dla kotów w zeszłym
roku to 200,00 zł i 200,00 zł kosztowało uśpienie ślepych miotów. Zresztą taka jest
możliwość, że kotki w pewnym momencie można usypiać. Natomiast z
mieszkańcami się składaliśmy na te koty, które zostały potrącone przez samochód,
względnie pogryzione przez psy, które też są zagrożeniem, bo rano te psy biegają
bez właścicieli. Zadzwoniłem do Fundacji „Kocia dolina” w Inowrocławiu z
prośbą o pomoc, to odpowiedzieli mi w ten sposób, że oni mogą się zająć
wyłapaniem tych kotów, ale tylko wyłapaniem, natomiast sterylizacja i inne
sprawy są na naszej głowie. W tej chwili tych kotów jest bardzo dużo, bo
mieszkańcy uznali, że blok 37 to jest dobra przechowalnia. Ostatnio ta budka
została tam przyniesiona, nie wiem za kogo decyzją, nie powinna być tam. Wiem,
że prywatni właściciele, którym się kotek znudzi jako zabawka też nam
podrzucają. Ja obawiam się, że gdyby te koty nawet zostały zlikwidowane to ktoś
będzie nam stale te koty podrzucał.
Do pkt. 19 - zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad odczytał pismo Stowarzyszenia „Pomocna dłoń’ z
prośbą o czynne włączenie się radnych w Międzygminny Piknik Integracyjny im.
Jan Pawła II dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 czerwca br. w
Pakości. Przewodniczący podziękował obecnym za czynny udział i zamknął
obrady V sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: A.E.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak
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