Protokół nr XX/17
z XX sesji Rady Miejskiej w Pakości
odbytej w dniu 30 marca 2017 r.
w godz. 14.00 – 15.30
Obradom XX 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm./
otworzył XX sesję Rady Miejskiej w Pakości.
Przewodniczący obrad powitał: radnych, Burmistrza Pakości,
pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek samorządowych,
sołtysów oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2 - stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w XX sesji Rady Miejskiej w
Pakości uczestniczy 11 radnych, co stanowi 73,3% składu rady. Quorum jest
zachowane. Rada może obradować i podejmować uchwały.
Radny nieobecny:
1. p. Tomasz Kujawa.
Radni spóźnieni:
1. p. Mariusz Augustyn,
2. p. Marcin Nieznalski,
3. p. Renata Proskura.
/lista obecności stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 3 - zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad XX
sesji Rady Miejskiej w Pakości w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pakości.
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5. Zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości w okresie
od 22 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość
dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość
na 2018r.”,
- wystąpienie Burmistrza Pakości p. Wiesława Kończala,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów
geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość”,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Pakość
niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki
nr 12/7, 12/9, 48/2, położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość,
stanowiących współwłasność osób fizycznych,
- wystąpienie Sekretarza Gminy p. Joanny Zemełka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r.
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pakość na lata 2017-2029,
- wystąpienie Skarbnika Gminy p. Anny Kruszka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

2

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
- wystąpienie Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji
Gminy p. Mariusza Jarzynowskiego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie
zatwierdzenia
raportu
z
wykonania
„Gminnego
programu
przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. na terenie gminy Pakość”,
- wystąpienie Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
Obronnych i Ochrony Zdrowia p. Elżbiety Szymborskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy za rok 2016,
- wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości
p. Katarzyny Kurowskiej,
- dyskusja.
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

13 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości przyjęła
porządek obrad XX sesji.
Na obrady sesji przybyli: radna p. Renata Proskura, radny p. Mariusz Augustyn.
Do pkt. 4 - przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pakości.
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Przewodniczący obrad poinformował obecnych, że protokół z XIX 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 XIX sesji Rady
Miejskiej w Pakości i przystąpienie do głosowania.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
0
"
0
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska przyjęła protokół
XIX sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Do pkt. 5 – zapoznanie się z informacją o działalności Burmistrza Pakości
w okresie od 22 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r.
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 22 lutego
2017r. do 23 marca 2017r.
/informacja o działalności Burmistrza Pakości stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 6 - interpelacje i zapytania radnych.
Radna p. Barbara Białecka
- zwróciła się z prośbą o jak najszybsze przystąpienie do prac
związanych z remontem gruntowych dróg gminnych. Po okresie
zimowym ich stan techniczny jest bardzo zły.
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Radny p. Zygmunt Groń
- zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z
pismem w sprawie naprawy drogi nr 251 relacji Inowrocław – Kaliska.
Na odcinku od ul. Mieleńskiej w Pakości w kierunku Barcina, zapada
się prawa strona jezdni.
Radny p. Mariusz Augustyn
- zwrócił uwagę na pozostawione drewno po wycince drzew przy
ul. Mogileńskiej oraz ul. Jankowskiej w Pakości. Grube drewno
zostało wywiezione, a porozrzucane gałęzie utrudniają ruch kołowy na
drogach.
Radna p. Renata Proskura zgłosiła interpelację na piśmie.
/interpelacje stanowią załącznik do protokołu/
Do pkt. 7 – wnioski i zapytania przedstawicieli rad sołeckich.
Nie zgłoszono wniosków i zapytań.
Na obrady sesji przybył radny p. Marcin Nieznalski.
Do pkt. 8 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy
Pakość na 2018r.”
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Burmistrza
Pakości p. Wiesława Kończala.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Mam przyjemności zarekomendować Wysokiej Radzie rozwiązanie
prawne, które wprowadza na terenie naszej gminy w roku 2018 tzw. budżet
obywatelski. Myślę, że wiedza Państwa o tym budżecie obywatelskim jest dość
duża, ponieważ jest to rozwiązanie realizowane już przez wiele samorządów w
Polsce, również i przez samorządy niektórych gmin sąsiednich. Generalnie,
budżet obywatelski lub też jak inni nazywają budżet partycypacyjny, jego
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główna idea zmierza do współuczestniczenia mieszkańców gminy w
projektowaniu lokalnych wydatków. Oczywiście na takim dosyć symbolicznym
poziomie, bo nie mówimy tutaj o jakiś wielkich kwotach, ale założyliśmy sobie,
że stać naszą gminę, aby skierować w budżecie gminy Pakość 2018 roku kwotę
200 tys. zł, właśnie pod realizację tegoż budżetu obywatelskiego. Projekt
uchwały, który Państwo Radni otrzymali zakłada zasady i tryb realizacji tego
budżetu obywatelskiego. Stanowi to załącznik nr 1 do projektu uchwały i w tym
załączniku opisujemy całą procedurę wprowadzenia w życie budżetu
obywatelskiego. Generalnie, zadanie do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec naszej gminy wypełniając
odpowiedni druczek. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być
zgłaszane zadania, które zostały określone w § 3, z kolei kryteria tych zadań
określone zostały w § 4 proponowanego projektu uchwały. Jeśli chodzi o
wyłączenia z zadań budżetu obywatelskiego to przede wszystkim te, które
zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, zadań, które są
podzielone na etapy, czyli zakładamy, że zadanie powinno być wykonane w
ramach jednego roku. Również mówimy tutaj o treściach, które powszechnie
uznawane są za naganne, obraźliwe, wulgarne, co jest rzeczą oczywistą,
przewidują realizację na terenie nie będącym własnością gminy. Nie możemy
takich zadań inwestycyjnych realizować na terenach, które nie są terenami
komunalnymi i naruszają obowiązujące przepisy prawa, czy też osób trzecich, w
tym szczególnie prawo własności. Wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych
będzie można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Pakości, Ośrodku Kultury i
Turystyki, w Centrum Informacji Turystycznej, w Centrum Komunikacji
Społecznej w Kościelcu oraz świetlicy wiejskiej w Radłowie. Następnie
wnioski, które wpłyną zostaną poddane obróbce formalnej przez powołany
przeze mnie zespół ds. budżetu obywatelskiego. I już tutaj zachęcam również
Państwa Radnych, żeby takie osoby, do Pana Przewodniczącego zgłaszać, osoby
które zadeklarowały pracę w tym zespole ds. budżetu obywatelskiego.
Oczywiście ten zespół nie będzie się składał wyłącznie z radnych, będą tam
również przedstawiciele Burmistrza, urzędnicy, również myślę, że i
przedstawiciele organizacji pozarządowych, być może przedstawiciel oświaty.
Postaramy się taki zespół, formalny już taki roboczy stworzyć. Wyboru zadań,
które zostaną zakwalifikowane przez ten zespół, dokonają mieszkańcy naszej
gminy i odbędzie się głosowanie. Karty do głosowania będzie można oddać
również w Urzędzie Miejskim w Pakości, Ośrodku Kultury, Centrum Informacji
Turystycznej, Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu i świetlicy w
Radłowie. Za wybrane do realizacji będą uznawane zadania, które uzyskają
kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania planowanej kwoty do
realizacji. Bardzo ważne są terminy określone w rozdziale V. Harmonogram
budżetu obywatelskiego, w § 7. Te terminy są bardzo napięte ponieważ już w
terminie do 24 kwietnia tego roku prowadzona będzie akcja informacyjnoedukacyjna i promocyjna. Ta akcja generalnie można powiedzieć, że się już
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zaczęła, ponieważ jak Państwo nabyliście ostatni numer Wiadomości Pakoskich,
tych informacji dotyczących budżetu obywatelskiego jest zamieszczonych dość
sporo. W kolejnych artykułach, czym jest budżet obywatelski, kilka słów wstępu
i bardzo szczegółowo omówiliśmy tą uchwałę, tak aby mieszkańcy mieli
świadomość o co w tym wszystkim chodzi. Ale to nie jest jedyna formuła,
jeszcze będziemy na ten temat, zgodnie z zapisem w uchwale, się wypowiadać.
Następnie w terminie od 2 maja do 20 czerwca 2017 r. zgłaszane będą przez
mieszkańców konkretne już zadania. W terminie od 31 sierpnia nastąpi
weryfikacja zadań oraz ogłoszenie listy zadań spełniających kryteria.
Głosowanie od 4 do 30 września, tak, aby do 15 listopada ogłosić wyniki tego
głosowania i następnie te zadania umieścić w przygotowywanym projekcie
budżetu na rok 2018, który to budżet gminy, jako cały zostanie przedłożony do
15 listopada również Wysokiej Radzie.
Szanowni Państwo mówiąc o budżecie obywatelskim, kilka słów mojego
komentarza. 27 lat już tą samorządność w Polsce budujemy, ale z tą
świadomością obywatelską to jeszcze różnie bywa. Doskonale wiemy, że
ogłaszając chociażby konsultacje społeczne, to z tymi konsultacjami, z udziałem
mieszkańców w życiu publicznym również i naszej gminy, powiedzmy, jest na
określonym poziomie. Budżet obywatelki również spełnia pewną formułę
edukacyjną. Myślę, że uruchamiając budżet obywatelski w jakiś sposób
pobudzimy zainteresowanie sprawami publicznymi wśród naszych
mieszkańców, będzie odpowiednia kwota do wykorzystania. A mamy już pewne
doświadczenia, bo dla mnie ten budżet obywatelski, tak cząstkowy może, bo to
tyko 200 tys. zł, z tego 116 tys. przeznaczone na realizację zadań na obszarze
miasta Pakość oraz kwota 84 tys. na realizację zadań na obszarze wiejskim, w
pewnym sensie nawiązuje do realizowanego przez nas bodajże od 7 lat funduszu
sołeckiego. I tutaj mamy doświadczenia bardzo dobre, ten fundusz sołecki
funkcjonuje. Mam również opinię taką i pewnie podzielaną przez grupę naszych
sołtysów, że odnosi to skutek. Mieszkańcy czują się odpowiedzialni, zgłaszają
konkretne propozycje i również je realizują. Myślę, że idąc dalej w tym właśnie
kierunku wprowadzając budżet obywatelski, jak gdyby wejdziemy w
oczekiwania naszych obywateli, a po drugie będzie to również spełnienie
zapowiedzi, które zgłaszaliśmy w kampanii wyborczej, zgłaszaliśmy w strategii
rozwoju naszej gminy. Stąd też moja prośba do Wysokiej Rady, abyście byli
uprzejmi zagłosować za przyjęciem tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało

14 radnych
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przeciwnych
wstrzymało się

0
0

"
"

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy
Pakość na 2018r.”,
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 9 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów
geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo.
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 przyjęcie planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Pakość, na terenie części obrębów
geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo. Plan ten nie narusza
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pakość uchwalonego uchwałą Nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w
Pakości dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość.
Dotyczy on budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o
napięciu 400 kV Jasiniec-Pątnów. Uchwała ta jest zgodna z podjętą w 2015 r.
uchwałą Nr VI/52/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach, które wcześniej
wskazałam. Poproszę urbanistę arch. p. Pawła Łukowicza, który przedstawi
Państwu uzasadnienie do projektu uchwały i treść planu miejscowego.
Urbanista p. Paweł Łukowicz
Proszę Państwa projekt był omawiany kilkukrotnie na spotkaniach, na
komisji, więc w bardzo telegraficznym skrócie. Pierwsza rzecz dotycząca
procedury. Procedura sporządzania planu miejscowego tj. art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ostatnim z punktów w art. 17
jest przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego do uchwalenia, co
właśnie jest czynione. Czyli generalnie dzisiaj możemy powiedzieć, że
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kończymy procedurę sporządzania tego planu miejscowego. Plan miejscowy
wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym
województwa. Jeśli chodzi o ustalenia planistyczne, one też byłe omawiane
kilkukrotnie, szeroko, więc tylko w skrócie przypomnę, że plan miejscowy
obejmuje tylko sam pasek przebiegu linii 400 kV, nie wychodzi nigdzie poza.
Przede wszystkim zawiera się w już istniejących liniach 200 kV, które będą
sukcesywnie demontowane. W ten sposób wprowadziliśmy plan miejscowy
dotyczący linii 400 kV w tereny, które już są użytkowane poprzez infrastrukturę
techniczną, poprzez linię 200 kV. Trzeba pamiętać, że plan miejscowy w swoich
ustaleniach planistycznych przede wszystkim „zamraża” istniejące użytkowanie
terenu, wyłącznie zmienia użytkowanie, zmienia funkcje pod samo
posadowienie słupów. Między posadowieniem słupów pełnych teren zostaje
terenem rolnym, czyli takim jakim jest do tej pory i dalej będzie mógł być
użytkowany jako teren rolny. Jeśli są pytania bardzo proszę.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części
obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 10 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem
jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
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Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja
emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie planu wynika m.in. z założeń
Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego w 2011 roku.
Projekt planu został poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. O przedstawienie założeń i zapisów
opracowanego dla gminy Pakość Planu Gospodarki Niskoemisyjnej poproszę
przedstawiciela firmy Bondi Sp. z o.o. w Świdniku p. Michała Szweycera.
Przedstawiciel firmy Bondi Sp. z o.o. w Świdniku p. Michał Szweycer.
Szanowni Państwo, krótka prezentacja, która już była przedstawiana
Państwu na komisji. Krótki program tej prezentacji: czym jest Plan Gospodarki
niskoemisyjnej, jakie korzyści on przyniesie gminie a także co zawiera, a więc
inwentaryzację źródeł emisji, planowane działania i możliwe źródła ich
finansowania. Na początek krótka definicja, żeby nie mylić, co często się
zdarza, gospodarki niskoemisyjnej z niską emisją. Gospodarka niskoemisyjna to
jest to co chcemy osiągnąć, a więc gospodarkę w wyniku, której poziom emisji
dwutlenku węgla do atmosfery i innych zanieczyszczeń jest niski. Niska emisja
to jest jeden z typów emisji, który dotyczy głownie zabudowy jednorodzinnej,
transportu. W odróżnieniu od wysokiej emisji, która jest spowodowana głównie
przez przemysł. A więc też jest to element, który chcemy ograniczać w wyniku
działalności niskoemisyjnej. Czym jest PGN, p. Sekretarz przed chwilą
powiedziała. Są główne dwa typy działań, które przyczyniają się do
ograniczenia niskiej emisji: zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, oraz redukcja zużycia energii finalnej. Tutaj dwa slajdu, które
pokazują krótko ile aktów prawnych, dokumentów strategicznych reguluje tą
kwestię, od ogólnych spraw na poziomie ustawy o samorządzie gminnym, po
bardzo szczegółowe ustawy, jak ustawa o odnawialnych źródłach energii, o
efektywności energetycznej, czy dokumenty strategiczne tj. krajowy plan
działań dotyczący efektywności energetycznej, czy lokalne dokumenty
strategiczne tj. gminne, powiatowe, regionalne. Te wszystkie dokumenty
regulują również kwestie związane z gospodarką niskoemisyjną i musiały być
ujęte w niniejszym dokumencie. Jakie korzyści przynosi Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, i sama działalność niskoemisyjna? Taką oczywistą rzeczą jest
czyste środowisko, ale mniej oczywistą a bardzo ważną szczególnie dla budżetu
gminy to są oszczędności wynikające z efektywności energetycznej. To są
mniejsze rachunki za prąd, za paliwo, za ogrzewanie, czy zyski jakie można
osiągnąć dzięki produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na terenie Państwa
gminy nie trzeba chyba o tym mówić z uwagi na skalę produkcji energii z
wiatraków. Bezpieczeństwo energetyczne jest również istotne a także
możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Jak wspomniałem
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wcześniej w dokumencie zawarta jest bazowa inwentaryzacja emisji z terenu
Państwa gminy. Dotyczy ona głównie obszarów transportu drogowego,
transportu wynikającego z dróg gminnych, bo na te drogi mają Państwo wpływ,
budynków użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, budynków
mieszkalnych. To są główne obszary, na które Państwo jako samorząd mają
wpływ, dlatego one zostały poddane inwentaryzacji i dlatego tych obszarów
będą dotyczyły planowane działania. Tak jak wcześniej powiedziałem, na
terenie Państwa gminy produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
jest na bardzo wysokim poziomie. Jak widać na wykresie na terenie Państwa
gminy wielokrotnie więcej produkuje się energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł niż się zużywa, we wszystkich obszarach. Co pozwoliło przyjąć, to jest
wyjątkowe, pierwszy raz to się zdarzyło z kilkudziesięciu planów, które do tej
pory napisałem, że tak naprawdę na terenie Państwa gminy emisja ze zużycia
energii elektrycznej została przyjęta jako zerowa, bo produkują Państwo więcej
energii niż jej zużywają. Tutaj są dwa wykresy odnośnie zużycia energii i
wynikającej z tego emisji dwutlenku węgla. Górny wykres to jest zużycie
energii. Jak widać dwa główne obszary, reszta tak naprawdę ma charakter
śladowy, tj. transport i budynki mieszkalne. Czyli dokładnie ta niska emisja, o
której wspominałem na początku, niska m.in. dlatego, bo ona się znajduje nisko,
ale jej poziom jest bardzo wysoki. Poniżej, jak się układa emisja dwutlenku
węgla z tych źródeł, tak samo transport i budynki mieszkalne są głównymi jej
źródłami. Tu są te same dane, ale rozbite na poszczególne paliwa. Jakie jest
zużycie energii w poszczególnych sektorach źródeł? Jak widać oprócz paliw
transportowych benzyny, oleju napędowego duże znaczenie ma węgiel, gaz i
ciekłe. Jak Państwo widzą energia elektryczna 0, bo produkują Państwo więcej z
odnawialnych źródeł, tak samo biomasa, przyjmuje się, że zerową ma emisję
dwutlenku węgla, a jak Państwo spojrzą na węgiel, widać wyraźnie, że mimo, że
energii z węgla mamy mniej niż z gazu ziemnego to emisja z tego źródła jest
większa, dlatego warto jest zawsze inwestować w gaz, który po prostu jest mniej
emisyjny niż węgiel. Przejdziemy teraz do działań, które są proponowane w
dokumencie. Zostały one rozbite na cztery podstawowe kategorie, działania,
które bezpośrednio przykładają się do redukcji emisji dwutlenku węgla, redukcji
zużycia energii, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i działań
informacyjno-promocyjnych. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
zostało ograniczone do sektora grzewczego ponieważ, jak byśmy uwzględnili w
tym wiatraki, to ten efekt byłby niezauważalny, dlatego tutaj wydzielony został
sektor grzewczy. Pierwsze działanie to planowana przez Państwa ścieżka
rowerowa. Przyjmuje się, że odpowiednia promocja transportu rowerowego
może przyczynić się nawet do ograniczenie emisji o 0,5%, w wyniku transportu.
Jeśliby Państwu udało się ten efekt osiągnąć to redukcja roczna emisji
dwutlenku węgla mogłaby być na poziomie 75 ton dwutlenku węgla, to jest
bardzo dużo, odpowiednio 330 MWh w skali roku. Kolejne działanie tj.
termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w
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posiadaniu gminy. Tutaj jest mowa o dwóch budynkach; Wielowieś 21 i
budynek przy ul. Św. Jana 14. Dokładny efekt ekologiczny termomodernizacji
tych budynków będzie możliwy do określenia po wykonaniu szczegółowych
audytów energetycznych, ale założyć można, że przyczyni się to do
ograniczenia emisji o 44 tony w ciągu roku, a więc jest to znacząca również
ilość. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na termomodernizację prywatnych
budynków mieszkalnych, ale poprzez różnego rodzaju działania promocyjne,
czy poprzez pozyskanie funduszy na projekty parasolowe może się do tego
przyczynić. Bardzo dużo budynków na terenie gminy jeszcze wymaga
termomodernizacji, ale gdyby tylko ¼ z tych budynków wyremontować to jest
ogromny efekt ekologiczny na poziomie prawie 500 ton dwutlenku węgla
rocznie, ograniczenia zużycia. Na pewno warto się nad takimi działaniami
pochylić szczególnie, że jest możliwość pozyskania na to dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli chodzi o termomodernizację
budynków użyteczności publicznej, no to tutaj efekt jest dużo mniejszy z uwagi
na to, że wiele już zostało wykonane i tutaj urząd wskazuje przede wszystkim,
żeby jeszcze przedszkole i budynek przy Św. Jana 14 odnowić. Nie są to duże
efekty, ale z uwagi, że również można dostać na nie dofinansowanie warto je
rozpatrzyć. Również warto się zastanowić nad modernizacją oświetlenia
ulicznego, nawet nie z efektu ekologicznego, bo tak jak wspomniałem Państwo
mają tak naprawdę już energię czystą na terenie swojej gminy, ale z powodów
finansowych. Jeśli zamiana oprawy sodowej na ledową to jest mniej więcej 5060% oszczędności, no to rachunki za energię mogłyby być radykalnie niższe.
Więc nawet nie z powodów ekologicznych, tylko finansowych warto to
rozpatrzyć. Nie tylko oświetlenie uliczne, ale także w budynkach użyteczności
publicznej są w stanie Państwo oszczędzić. Z naszych wyliczeń wynika, że
ponad 120 MWh rocznie, wymieniając oświetlenie na ledowe. Zakładając, że
MWh to jest ok. 200,00 zł, to widać jakie to są możliwe oszczędności. Również
możliwe jest ograniczenie emisji poprzez montaż instalacji paneli słonecznych,
kotłowni na biomasę w budynkach prywatnych. Założenie, że ok. 150 instalacji
zamontowanych na terenie Państwa gminy to jest ponad 1200 MWh energii z
odnawialnych źródeł, co odpowiada mniej więcej ograniczeniu emisji o 400 ton
dwutlenku węgla rocznie. Działania informacyjno-promocyjne, nie są to
działania gdzie można wyliczyć jaki będzie efekt, ale ta są nie mniej istotne
działania. Między innymi poprzez zielone zamówienia publiczne. Jeśli będziecie
Państwo wymagać od kontrahentów, żeby spełniali oni określone normy
ekologiczne mogą Państwo realnie wpłynąć na poziom emisji na swoim terenie.
Tak samo działania edukacyjne, nie tylko w zakresie instalacji urządzeń, czy
działalności niskoemisyjnej, ale także np. w kwestii spalania śmieci, co się
bezpośrednio przedkłada na jakość powietrza. Jeśli są jakieś pytania chętnie
odpowiem.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pakość”.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 11 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę
Pakość niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako
działki nr 12/7, 12/9, 48/2, położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość,
stanowiących współwłasność osób fizycznych.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Gminy p. Joannę Zemełka.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na przejęcie w
drodze darowizny na rzecz gminy Pakość trzech niezabudowanych
nieruchomości gruntowych. Są to działki 12/7 o pow. 764 m2, 12/9 o pow. 912
m2 oraz działka 48/2 o pow. 1663 m2. Działki te zostały ewidencyjnie oznaczone
jako dr, stanowią drogi wewnętrzne. W związku z potrzebą zapewnienia
komunikacji i utworzenia dojazdu do pól uprawnych oraz utrzymania
przejazdów kolejowych, w celu dojazdu do tych nieruchomości gruntowych
użytkowanych rolniczo, zasadnym jest przejęcie tychże działek wydzielonych z
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Bardzo proszę o
przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez
Gminę Pakość niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako
działki nr 12/7, 12/9, 48/2, położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość,
stanowiących współwłasność osób fizycznych.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 12 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2017r.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/201/2016
podjętej dnia 29 grudnia 2016 r. przez Radę Miejska w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Pakość na 2017 r. z późniejszymi zmianami, wynika ze:
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 71 790,00 zł w związku z
wykonaniem ponad plan przyjętych do budżetu dochodów; zmniejszenia o
kwotę 442 162,00 zł w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów, z
którego wynika, że zmniejszono nam część oświatową subwencji ogólnej o
kwotę 439 100,00 zł oraz zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przeniesienia na kwotę 25 948,00 zł w związku z koniecznością
wprowadzenia zmian wynikających z rozporządzenia, które zmienia
klasyfikację budżetową w zakresie dochodów i wydatków, rozporządzenie z
2016 r. To zostało zapisane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Ponadto
zmiany te powodują wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetowych
poprzez zmniejszenie planu finansowego jednostek budżetowych tj. Szkoły
Podstawowej w Pakości i Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.
Związane jest to ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz
zwiększeniem o kwotę 665 871,72 zł, które dotyczy wydatków bieżących oraz
głównie wydatków majątkowych. W załączniku Nr 4 zostały przedstawione
zmiany, które są wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych, realizowanych
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w roku 2017. Zwiększenie dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr
150444C Radłowo Centrum-Karolewo”, zwiększamy tutaj wartość zadania o
610 000,00 zł, oraz zwiększenie o 21 500,00 zł zadania „Tworzenie nowych
miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”.
Ponadto przenosimy między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi
kwotę 3 600,00 zł, zabezpieczamy środki na zakup kuchni polowej dla sołectw.
Tutaj każde sołectwo zadeklarowało przeznaczyć 300,00 zł z funduszu
sołeckiego na zakup takiej kuchni polowej. W związku z zatwierdzeniem
bilansu z wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2016 wprowadzono zmiany
po stronie przychodów i rozchodów oraz wprowadzono zmiany w wydatkach
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska. Zmiany dotyczące wartości przychodów zostały zaprezentowane w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Zamknęliśmy rok 2016 z wynikiem
dodatnim. Wolne środki stanowią kwotę 2 041 089,00 zł i te środki
proponujemy wprowadzić do budżetu w ten sposób, że w pierwszej kolejności
zmieniamy źródła finansowania spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań, czyli
kredytów i pożyczek oraz zmieniamy wartość kredytów, które były planowane
do zaciągnięcia na sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych przyjętych
w budżecie tegorocznym. Zatem zwiększamy przychody poprzez wprowadzenie
kwoty 2 041 089,31 zł w pozycji wolne środki, z przeznaczeniem na
sfinansowanie deficytu oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych z
przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, natomiast zmniejszamy
planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 447 007,59 zł.
W załączniku Nr 5 wprowadzamy wpływy w wysokości 352 871,88 zł, są to
środki, które pozostały nam z ubiegłego roku, które pozyskaliśmy z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te mają być przeznaczone na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zatem po stronie wydatków
proponujemy wprowadzić te środki na sfinansowanie zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej. To zostało przedstawione w załączniku Nr 5.
Wprowadzone zmiany powodują, że dochody budżetu gminy na 2017 r. będą
wynosiły 34 722 258,67 zł, wydatki będą stanowiły kwotę 40 234 703,39 zł.
Wynik budżetu stanowi deficyt, który zwiększa się do kwoty 5 512 444,72 zł.
Wprowadzamy zmiany jeśli chodzi o źródła finansowania tego deficytu,
ponieważ pojawiają się wolne środki, czyli planujemy sfinansować deficyt z
tytułu zaciągniętych kredytów 3 270 563,85 zł, z pożyczek 967 000,00 zł oraz z
wolnych środków 1 274 880,87 zł. Ponadto skorygowaliśmy w treści uchwały
limity zobowiązań oraz upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów.
Została tutaj wykreślona spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nowe
brzmienie § 5 to: limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu w
wysokości 4 237 563,85 zł. Z wolnych środków finansujemy 1 274 880,87 zł, co
daje nam łączną kwotę 5 512 444,72 zł. W upoważnieniu dla Burmistrza
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zaciąganie kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań na
pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł, i sfinansowanie
planowanego deficytu z kredytów 4 237 563,85 zł. Bardzo proszę o przyjęcie
projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na
2017 r.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 13 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2017-2029.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzeń komisji problemowych. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy p. Annę Kruszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
W celu dostosowania wartości, które przyjmujemy w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 do tych, które wynikają ze zmienionej
uchwały budżetowej na ten rok, wprowadzamy zmiany dotyczące głównie planu
dochodów i wydatków, poza tym przychodów i rozchodów gminy. Zwiększamy
zatem plan dochodów o kwotę 370 372,00 zł oraz zwiększamy plan wydatków
na łączną kwotę 223 709,72 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejszamy o
411 844,69 zł, w związku z tym, że o tą kwotę zmniejszamy dochody, co
związane jest z otrzymaniem informacji o niższej wartości części oświatowej
subwencji ogólnej, ale zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 635 554,41 zł.
To co przedstawiłam Państwu w uchwale budżetowej, zmieniamy wynik
budżetu, czyli deficyt do kwoty 5 512 444,72 zł. Tutaj zmieniamy źródła
finansowania z kredytów 3 270 564,85 zł, pożyczek 967 000,00 zł i wolnych
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środków w wysokości 1 274 888,87 zł. To zostało wprowadzone do załącznika
Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w odpowiednich pozycjach w roku
2017. W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia, w związku z koniecznością
dostosowania wartości kosztorysowych dwóch zadań, budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo gmina Barcin, wprowadzono
limit wydatków w roku 2018 oraz dostosowano wartość zadania Tworzenie
nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w
Pakości. Zwiększono limit w roku 2018 o kwotę 2 560 606,22 zł. Spowodowane
jest to tym, że składaliśmy wnioski o dofinansowanie tych zadań ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania te powinny być
zabezpieczone w pełnej wysokości dlatego też w roku 2018 na sfinansowanie
tych zadań zostały wprowadzone kredyty, do czasu otrzymania dofinansowania
na realizację tych zadań ze środków unijnych. To też zostało wpisane do
załączniku Nr 1 poz. 4.3. Zatem wprowadzenie tych kredytów w roku 2018
powoduje, że zmieniają się rozchody w załączniku Nr 1, które wpisane są w
poz. nr 5. Tam te rozchody od roku 2019 do roku 2029 zostały zmienione.
Oczywiście korekta zostanie wprowadzona z chwilą kiedy otrzymamy
informację o dofinansowaniu, wówczas te kredyty zostaną wykreślone z
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po dokonaniu powyższych zmian
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, który wynika z art. 243 ustawy o
finansach publicznych zostaje zachowany, nie ma tutaj ryzyka zachwiania
płynności finansowej gminy. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 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 2017-2029.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
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Do pkt. 14 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu
Oświaty, Kultury i Promocji Gminy p. Mariusza Jarzynowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, rada gminy po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r. Stosownie do art. 210 ust. 4 ww. ustawy uchwała stanowi
jednocześnie akt założycielski szkoły podstawowej przekształconej z
dotychczasowego gimnazjum i winna zawierać informacje dotyczące typu,
nazwy i siedziby szkoły, dnia rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę
podstawową oraz roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie
I ośmioletniej szkoły podstawowej. Uchwała Nr XIX/210/2017 Rady Miejskiej
w Pakości z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe, została pozytywnie zaopiniowana przez KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty pismem z dnia 8 marca 2017 r., znak
WNP.545.49.2017.WG. W związku ze spełnieniem wymogów określonych w
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, wnoszę o przyjęcie przedstawionej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

13 radnych
1 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
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/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 15 - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w
sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. na terenie gminy Pakość”.
Przewodniczący obrad nadmienił, że projekt uchwały był omawiany
podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Poprosił o wystąpienie Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i
Ochrony Zdrowia p. Elżbietę Szymborską.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo.
Podjęcie tej uchwały wynika z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, z którego wynika, że radzie gminy przedkłada się
raport z wykonania programu w terminie do 31 marca następnego roku, którego
dotyczy raport. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok były realizowane następujące zadania: programy profilaktyczne,
warsztaty dla uczniów i rodziców, które były realizowane we wszystkich
placówkach oświatowych na terenie gminy. Realizowaliśmy także zajęcia
edukacyjne w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie
oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości. Wykonywane były także
alternatywne formy spędzania wolnego czasu, były to imprezy integracyjne z
okazji ferii zimowych, wakacji letnich dla dzieci z terenu miasta i gminy.
Realizowane były także zadania w punkcie konsultacyjnym, gdzie pełniony jest
dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii. Prowadzone były także
działania
informacyjno-edukacyjne
poprzez
zakup,
wydawanie
i
rozpowszechnianie ulotek i broszur w zakresie narkomanii. Uczniowie
gimnazjum i nauczyciele brali udział w konferencji powiatowej pn.
„Cyberprzemoc, narkotyki! Czy można ich uniknąć”. Ta konferencja
realizowana była wspólnie z Komendą Powiatową Policji. Realizowany był
także udział w kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci”. Na
działania realizowane w ramach gminnego programu wydatkowanych zostało z
działu przeciwdziałanie narkomanii 6 207,72 zł. Łączna liczba osób objętych
działaniami z zakresu przeciwdziałania narkomanii to jest 693 osoby, w tym:
602 uczniów, 45 rodziców, 27 nauczycieli oraz 19 osób, które skorzystały z
poradni w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości. Program ten
realizowany był przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pakości, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w
Inowrocławiu, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu oraz
innymi jednostkami, które w realizacji tych projektów uczestniczyły. Proszę o
podjęcie uchwały.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
GŁOSOWANIE
za głosowało
przeciwnych
wstrzymało się

14 radnych
0 "
0 "

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. na terenie gminy Pakość”.
/projekt uchwały stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 16 - zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań
wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2016.
Przewodniczący obrad nadmienił, że sprawozdanie było omawiane
podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Poprosił o wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości
p. Katarzynę Kurowską.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni
Goście.
Uchwałą nr XI/100/2016 z 2016 r. Rada Miejska przyjęła Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
Koordynatorem realizacji tego programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Monitoring i ewaluacja zgodnie z zapisami programu polega na corocznym
zbieraniu i analizowaniu informacji na temat realizowanych zadań.
Zgromadzone dane z jednej strony pozwalają zidentyfikować i rozwiązać
problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu oraz stwierdzić czy
są potrzebne jakieś działania korygujące. Zgodnie z zapisami programu do
31 marca każdego roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia za
pośrednictwem Burmistrza Pakości, Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji
programu, na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział
w tym programie. Spłynęły do ośrodka informacje z placówek oświatowych, z
Urzędu Miejskiego, z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z Policji, z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Medicus” i na podstawie tych wszystkich informacji zostało sporządzone
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sprawozdanie, które Państwo otrzymaliście. Sprawozdanie to jest przygotowane
w oparciu o wskaźniki monitoringowe, które są zawarte w programie. Dokładnie
wszystkie dane są ustosunkowane do obszarów wymienionych w programie,
czyli w zakresie profilaktyki i edukacji, również w zakresie ochrony i pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i działaniach skierowanych do
sprawców przemocy. Szereg działań, które były podejmowane w ubiegłym roku
w ramach realizacji tego programu to dzięki środkom z programu osłonowego
finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Otrzymaliśmy dotację w ramach konkursu w wysokości 22 600,00 zł i dzięki
temu przeprowadziliśmy szereg działań profilaktycznych. Był to piknik we
wrześniu, który pokazywał rodzinom alternatywny sposób spędzania czasu
wolnego z dziećmi, przeprowadziliśmy wyjazd integracyjny w Gozdawie, gdzie
były prowadzone warsztaty edukacyjne dla rodziców i dzieci zagrożonych
przemocą w rodzinie, był to konkurs plastyczny, konferencja z okazji
Międzynarodowego Dnia Ochrony Praw Dziecka, spektakl teatralny
przygotowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu,
ulotki i szereg innych działań. Oprócz tych, które wymieniłam bieżące działania
prowadziły placówki oświatowe w ramach realizowanych programów
profilaktycznych, głównie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oczywiście poprzez działalność Punktu
Konsultacyjnego Gminnej Komisji, porad psychologa. Współpracowaliśmy
również z organizacjami pozarządowymi, realizowaliśmy projekt z Krainą
Rozwoju w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych, osób zagrożonych
przemocą. Były to porady psychologiczne i grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
Jeśli chodzi o działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, w ubiegłym roku
prowadziliśmy 71 procedur „niebieskich kart”. W wyniku działań
pokontrolnych zostało zamkniętych w ubiegłym roku 56 „niebieskich kart”. Na
chwilę obecną, to jest informacja na dzień dzisiejszy od przewodniczącego
zespołu, prowadzimy tych kart 17. One zostały zweryfikowane z uwagi na fakt,
że nie w każdym z tych środowisk była taka stricte przemoc wymagająca
prowadzenia procedury „niebieskiej karty”. Po kontroli naszego zespołu oraz
kontroli pracy dzielnicowych i prowadzonych „niebieskich kart” na policji, takie
decyzje zostały podjęte na Zespole Interdyscyplinarnym. W ramach tego
programu również odbyły się szkolenia dla członków zespołu, dla kadry
pedagogicznej. Szkoły również prowadziły takie szkolenia, tak że również są
podnoszone kompetencje osób, które zajmują się przemocą na co dzień. Jeśli
chodzi o ten rok to podam, że niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania w
ramach tego programu osłonowego, ten który realizowaliśmy w ubiegłym roku
to był drugi z rzędu. Szczerze powiedziawszy nie liczyliśmy nawet w ubiegłym
roku, tak że w tym roku nie jesteśmy aż tak bardzo mocno zaskoczeni,
aczkolwiek przydałyby się te pieniążki. Będziemy starać się na pewno, nie w tak
szerokim zakresie jak w ubiegłym roku, ale będziemy te działania, które są
zapisane w programie chociaż w tym minimalnym zakresie przy pomocy
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wszystkich jednostek na terenie Pakości realizować. To wszystko z mojej
strony.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Pakości zapoznała
się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok
2016.
/sprawozdanie stanowi zał. do protokołu/
Do pkt. 17 - zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono zapytań i wolnych wniosków.
Do pkt. 18 - odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Dziękuję za zgłoszone na początku sesji interpelacje i zapytania Państwa
radnych. Odnotowałem takie cztery.
Pani Barbara Białecka była uprzejma złożyć zapytanie dotyczące
przeprowadzenia prac remontowych na odcinkach naszych dróg gminnych.
Chcę stwierdzić, że w pierwszych dniach kwietnia, w zasadzie od 3 kwietnia
rozpoczynamy nabór większej ilości pracowników w ramach robót publicznych,
prac interwencyjnych, prac społecznie – użytecznych, w związku z czym
planujemy tutaj pewną intensyfikację tych działań podejmowanych do tej pory.
Oczywiście w ramach zabezpieczonych środków budżetowych, bo musimy mieć
świadomość, że tychże środków budżetowych na zadanie pn. naprawy bieżące,
zbyt wiele nie mamy, niemniej w ramach tych środków i jakiś dodatkowych
pomysłów będziemy nasze drogi gminne naprawiać. Mówiąc o dodatkowych
pomysłach mam tu na myśli negocjacje, jakie prowadzę z Panią Dyrektor
Zakładu Karnego. Jest szansa, że oprócz naszych pracowników z robót
publicznych, interwencyjnych uda się, chociaż jeszcze negocjacje trwają,
doprowadzić do podpisania umowy na skierowanie na teren naszej gminy
wynegocjowanej grupy pensjonariuszy Zakładu Karnego i wtedy myślę, że
każda para rąk do pracy nam się przyda. Zagospodarujemy tych ludzi i wtedy
zakres rzeczowy ulegnie zwiększeniu. Mam taką nadzieję.
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Radny p. Zygmunt Groń interpelował w sprawie naprawy cząstkowej
odcinka drogi nr 251, drogi wojewódzkiej i taką prośbę przekażemy do Rejonu
dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z prośbą o naprawę.
Pani radna Renata Proskura złożyła interpelację dotyczącą przebudowy
drogi gminnej łączącej ulice Mieleńską z ulicą Krzyżanowskiego. Myślę, że to
potraktujemy jako pierwszy wniosek do projektu budżetu na przyszły rok i z
taką nadzieją, że ta interpelacja będzie skuteczna, że to zadanie wpisze się w
wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018. To, że tam się nic nie dzieje, to tak
nie do końca, ponieważ mamy w planie przede wszystkim wybudowanie na
osiedlu ul. Kęsickiego, Kurzwskiego, kanalizacji. Mieliśmy taki pomysł, żeby
skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
ogłoszonego konkursu, ze środków, które pozostały po przeprowadzonych
przetargach. Ten wniosek składało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, niestety
wymaganych 12 punktów, które trzeba było uzyskać spełniając odpowiednie
kryteria nie udało się nam osiągnąć. Projekt nie do końca został przygotowany
w sposób właściwy przez projektantów sporządzających wniosek na zlecenie
PUG-u. Niestety nie udało nam się, aczkolwiek to nie dowód na to, że nie
będziemy próbowali w dalszym ciągu. Proponowałbym taki warunek
podstawowy, najpierw zróbmy to co „pod spodem”. To taki nasz stały dylemat,
robimy to co „pod spodem” czy ulegamy presji. Być może uda nam się połączyć
te dwa oczekiwania i zbudować kanalizację na osiedlu a potem zakończyć
wymianą czy budową odpowiedniego rodzaju nawierzchni dróg osiedlowych.
Takie mamy pomysły i takie deklaracje mogę złożyć, że będziemy w dalszym
ciągu poszukiwać źródeł finansowania.
Pan radny Mariusz Augustyn złożył interpelację dotyczącą
uporządkowania miejsc, gdzie dokonywane są wycinki, przecinki gałęzi i drzew.
Jako przykład Pan radny użył wycinki na przeciwko sklepu Biedronki przy ul.
Jankowskiej. Sprawdziliśmy to. Specyfikacja i podpisana umowa z wykonawcą
tego zadania, tak jak Pan radny był uprzejmy stwierdzić, narzuca termin
wykonania wycinek do końca marca, czyli praktycznie jutro może ciąć,
natomiast termin frezowania, czyli pozbycia się korzeni i uprzątnięcia terenu, do
24 kwietnia. Trochę długo, powiem szczerze, że nie dopuścimy do tego, żeby
przez okres świąteczny taki bałagan miał miejsce, zresztą Pan kierownik mam
obiecał, że w pierwszej kolejności przyspieszy termin uprzątnięcia i mam
nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o koordynację wycinek,
przycinek drzew i krzewów na naszych drogach realizowanych przez strażaków,
to tutaj trochę to szwankuje, ale przeprowadziliśmy rozmowy z Panem
Prezesem Straży Pożarnej. To się tak odbywa, jest zamawiany kosz, strażacy
wchodzą, ktoś zapomni poinformować Urząd, że trzeba uprzątnąć gałęzie.
Nieraz przez kilka dni leży tego bałaganu dość sporo. Pan Prezes otrzymał
polecenie służbowe, że ma to wykonywane być w nieco inny sposób.
Natychmiast chcemy mieć informację zwrotną i wtedy kol. Kawka, który
koordynuje prace i naszego transportu i pracowników interwencyjnych, będzie
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to w inny sposób koordynował. To tyle, jeśli chodzi o zgłoszone podczas
dzisiejszej sesji interpelacje. Dziękuję za przyjęcie dzisiejszych uchwał i tej
pierwszej dotyczącej budżetu obywatelskiego i tej końcowej zamykającej, jak
gdyby, bardzo ważny etap tworzenia ustroju szkolnego na terenie naszej gminy.
Przypomnę tylko, że jeszcze do jutra trwa nabór do klas pierwszych, natomiast
przyjmowane są również indywidualne wnioski rodziców, jeśli chodzi o zmianę
obwodu szkolnego. W poniedziałek ja się zapoznam z tymi wykazami, które
spłyną ze szkół i myślę, że w przyszłym tygodniu z Państwem dyrektorami
usiądziemy i będziemy analizować tą sytuację, tak abyście Państwo mieli tą
wiedzę, te podstawy do sporządzenia projektów arkuszy organizacyjnych, a
zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez p. Minister Edukacji arkusze
organizacyjne muszą spłynąć do organu prowadzącego w terminie do
21 kwietnia. Taki jest tryb i to będziemy w najbliższych dniach realizować.
Dziękuję również za przyjęcie pozostałych uchwał, które są bardzo znaczące dla
nas i Program Gospodarki Niskoemisyjnej i złożone sprawozdanie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo.
Do pkt. 19 - zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad podziękował obecnym za czynny udział i zamknął
obrady XX sesji Rady Miejskiej w Pakości.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: A.E.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak
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