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P R O T O K Ó Ł nr 10.2019
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 26 sierpnia
2019r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – Radnego Daniela
Prałata.
Na stan 10 obecnych było 8. Nieobecni: Marta Komin, Sławomir Siewruk.
Miejsce: sala sesyjna – Ratusz – Plac Jana Pawła II 1
W posiedzeniu, poza członkami komisji, udział wzięli:
1. Izabela Zabłocka – Skarbnik Gminy
2. Beata Amrogowicz – Sekretarz Gminy
3. Maciej Kuś – Kierownik Wydz. GN
4. Magda Jarema – Z-ca Kierownika Wydz. IZP
5. Grażyna Chmielewska – Kierownik Wydz. OKS
6. Janusz Kurp – p. o. Kierownika Wydz. OKS
Porządek posiedzenia:

1. Projekty uchwał na sesję.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze
2019 r.
3. Sprawy różne.
4. Przegląd wybranych obiektów sportowych w Gminie Świebodzin.
Ad. 1-2
Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie o godz. 10.00, wniósł o zmiany do
porządku: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzin za I
półrocze, na prośbę p. Skarbnik jako pierwsza.
Radny Michał Siodła – wniósł o przeniesienie pkt. 4 na dalsze miesiące – przegląd
wybranych obiektów sportowych w Gminie Świebodzin.
Komisja zmieniła porządek obrad – jednogłośnie (7 za).
Ustalono, że Komisja w miesiącu wrześniu
a w październiku halę sportową oraz basen miejski.

odwiedzi

stadion

miejski,

Przewodniczący Komisji - oddał głos Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik Izabela Zabłocka – przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2019 r.
Przewodniczący Komisji – zapytał, czy są jakieś pytania. Zapytał o to, czym są
należności zahipotekowane.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że jeżeli ktoś ma długi i ma Pan
nieruchomość mogę zapisać hipotekę na Pana nieruchomości, jak będzie Pan miał
długi i ich nie ureguluje przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości środki
w wysokości długu trafią do gminy.
Przewodniczący Komisji – zapytał o to, co to jest za program Roadman.
Z-ca Kierownika Magda Jarema – powiedziała, że dotyczy ewidencji dróg.
Przewodniczący Komisji – zapytał o to, jak wygląda sytuacja odnośnie zwierząt na
drodze (dot. śmiertelnie potrąconych, rozjechanych)?
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że można zgłaszać to u nas w wydziale,
powiedział, że my nie mamy służbowych telefonów ( dot. ewentualnych sytuacji kiedy
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do incydentu dochodzi po godzinach pracy urzędu). Umowa jest tak spisana, że
wykonawca ma czas od zgłoszenia na zebranie zwierząt. Powiedział, że jeżeli droga
nie jest nasza zgłaszamy to do zarządcy. Wszystkie umowy są tak skonstruowane.
Trzebniak przewozi zwierzę do siebie, jest ono zamrożone, przechowywane, raz na
jakiś czas przyjeżdża firma, która to utylizuje w siedzibie u siebie.
Przewodniczący Komisji – zapytał o tablicę pod figurą.
Radna Justyna Słońska – powiedziała, że ona już stoi.
Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Świebodzinie na posiedzeniu
w dniu 26 sierpnia 2019r. zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2019 r. i przyjęła przedstawioną informację
– jednogłośnie (7 za).
Radny Artur Kubacki – przybył na posiedzenie
Skarbnik Izabela Zabłocka – przedstawiła następujące projekty uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok nr druku 169.
Powiedziała, że został zwiększony deficyt.
Radny Artur Kubacki – zapytał, czy były jakieś uwagi do projektu na komisji planu,
jeśli tak to jakie.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że dot. Enei – 150 tys., zwiększenia na
wynagrodzeniach (przesunięcie)– dodatkowe etaty, środków na działania promocyjne
i na Budżet Obywatelski.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (6 za, 1
przeciw, 1 wstrzymujący).
2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Świebodzin na lata 2019-2028 nr druku 170.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 8 za).
Kierownik Maciej Kuś – przedstawił następujące projekty uchwał:
1.udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr druku 160.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
2. sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Krótkiej 5 w Świebodzinie nr
druku 161.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (7 za, 1
wstrzymujący).
3. sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul.
Kawaleryjskiej nr druku 166.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (7 za).
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4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gminnej nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej ewidencyjnie działką nr 605/5, położonej przy ul. Poznańskiej nr druku
167.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
5. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów nr druku 168.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
Z-ca Kierownika Magda Jarema – przedstawił następujący projekt uchwały
w sprawie:
1.utworzenia, organizacji i ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu
z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Świebodzinie przy
ul. 30 Stycznia nr druku 162. Wskazała, że w projekcie zmiana godzin do 16.00 nie
do 17.00, jak było pierwotnie.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (7 za, 1
przeciw).
2.stwierdzenia nienaruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Krętą a ul. Brzozową nr druku 164.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (7 za, 1
wstrzymujący).
3.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu położonego
w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Krętą a ul. Brzozową nr druku
165.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (7 za, 1
wstrzymujący).
Sekretarz Beata Amrogowicz – przedstawiła następujący projekt uchwały
w sprawie:
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników nr druku 163.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
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Sekretarz Beata Amrogowicz – poinformowała radnych, że otrzymali sprawozdanie
z działalności Burmistrza Świebodzina za II kwartał 2019r.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji – powiedział, że przechodzimy do kolejnych pkt. Zapytał,
czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos.
Radny Krzysztof Drzymała – zapytał, czy został już rozstrzygnięty konkurs na
najpiękniejszy balkon.
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że jeszcze nie został rozstrzygnięty
konkurs.
Radny Krzysztof Drzymała – powiedział, że Pani prosiła, żeby można było
w przyszłości konkurs poszerzyć o okna.
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że przekaże to do Wydz. PR.
Radna Anita Molicka – zapytała, jak wygląda sytuacja w szkołach jeżeli chodzi
o nabór.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że jeszcze do końca nie może na
to odpowiedzieć, stan ostateczny klas to będzie 2 września, mamy oczywiście już
przymiarki w arkuszu.
Radna Anita Molicka – zapytała czy w SP nr 1 będą klasy VII? Czy na sesję można
by prosić o jakąś informację.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że na piątek sytuacja wyglądała
tak, że raczej ta klasa powstanie w SP nr 1.
Radna Anita Molicka – poprosiła o szerszą informację na sesję.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że jeżeli zdarzyła się taka
sytuacja, że nie ma miejsca w zerówce, wskazujemy oddziały, gdzie są wolne
miejsca.
Radny Artur Kubacki – powiedziało o odpowiedzi dotyczącej ławeczki. Powiedział,
że uważam, że jako komisja powinniśmy ten wniosek ponowić. Wnioskowaliśmy o
postawienie ławki przy ul. Piłsudskiego. Powiedział, że ludzie proszą żeby tą ławkę
przywrócić jak i po drugiej stronie przy byłym hotelu. Idąc tym tropem, że spożywany
był alkohol, wszystkie ławeczki by trzeba było zabrać wokół ratusza.
Przewodniczący Komisji – odczytał odpowiedź starostwa na wniosek komisji (w
załączeniu), zaproponował, że może byśmy razem poszli p. Arturze do p. Naczelnik i
porozmawiali, może to coś da.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że możemy się przejść. Powiedział, że w marcu
prosił o to, aby komisja podjęła temat dodatków za wychowawstwo – stawek za to,
temat odłożyliśmy ze względu na planowane podwyżki. Powiedział o tym, że
wychowawca w przedszkolu jest prawie cały etat, nie jak w szkole, że jest jedna
godzina wychowawcza w tygodniu. My jako gmina powinniśmy wystąpić o to, aby
zwiększyć z własnych środków pensum – dodatek dla wychowawców przedszkoli
i żłobków.
Radny Krzysztof Drzymała – powiedział, że zgadzam się z wnioskiem, ale nie
zgodziłbym się z tym, jeżeli chodzi wychowawców w szkołach (dot. czasu pracy).
Radna Anita Molicka – poprosiła również o informację w sprawie ruchów
kadrowych.
Radny Artur Kubacki poprosił, aby wniosek wypłynął jako wniosek Komisji
Wniosek o zwiększenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli i
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żłobków – zwiększenie ze środków własnych gmin - (wyrównanie z nauczycielami
pracującymi w szkołach).
Komisja został przyjęty przez komisje pozytywnie - jednogłośnie (8 za).
Radny Michał Siodła – powiedział, że złoży wniosek o rozszerzenie monitoringu
w Świebodzinie – dodanie kamer na drogach dojazdowych do miasta – powinniśmy
zwiększyć liczbę kamer – chodzi o bezpieczeństwo. Będzie to wniosek o wpisanie
kwoty do budżetu przyszłorocznego.
Przewodniczący Komisji – powiedział, że może tutaj też wymiana monitoringu
wchodziłaby w grę. Zwrócił uwagę, że sami policjanci zwracali uwagę na to, że obraz
z monitoringu jest niewyraźny. Może zakup nowego o zasięgu 360 stopni….
Radny Artur Kubacki - poprosił aby jako wniosek komisji wypłynął wniosek:
Wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych między ulicami Wałową a Akacjową (na
wysokości skrzyżowania).
Komisja został przyjęty przez komisje pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
Radny Krzysztof Drzymała- poprosił aby jako wniosek komisji wypłynął
wniosek:
Wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych przy Publicznym Przedszkolu nr 4 (przy
barierkach)
Komisja został przyjęty przez komisje pozytywnie – jednogłośnie (8 za).
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak – zapytał o dyrektora SP nr 6.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że przygotowujemy informację na
sesję, sytuacja jest opanowana.
Przewodniczący Komisji – zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Zakończył
posiedzenie.
Na tym posiedzenie zostało zakończone o godz. 10.45

Protokołowała:
Daniel Prałat

D. Skowronek
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