PROTOKÓŁ Nr 44/22
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska
z dnia 21 marca 2022roku
Przebieg posiedzenia Komisji został nagrany i utrwalony - w formacie mp3 stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Stan Komisji Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu
- 5 Radnych (Radna Małgorzata Wysoczańska- on line)
Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
Pan Andrzej Kuliberda- Sekretarz Trzebiatowa
Pani Urszula Szczepanik- Kierownik Referatu Podatkowego UM Trzebiatów
Pani Magdalena Michniewicz– Zastępca Kierownika OPS w Trzebiatowie
Pan Jacek Domański- Dyrektor ZDGIGK w Trzebiatowie

Lista obecności stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Zaproszenie dla Radnych wraz z porządkiem obrad, zaproszenie dla zaproszonych gości oraz
informacja wywieszania na tablicę ogłoszeń stanową załącznik nr 3,4 i 5 do niniejszego protokołu.
Przebieg obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Gospodarowanie odpadami w Gminie Trzebiatów- ocena funkcjonowania obecnego systemu
i jego kosztów, potrzeba wprowadzenia zmian; opinia w sprawie powierzenia zadania celowej
spółce komunalnej.
3. Opiniowanie bieżących uchwał RM:
a/ w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2022 rok;
b/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Trzebiatów na lata 2022 – 2035;
c/ w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji
zadania publicznego pn.” Budowa obejścia miasta Trzebiatów- połączenie drogi
wojewódzkiej nr 103 i nr 102”;
d/ w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów;
e/ o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz
wysokości stawek opłaty targowej;
f/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiatów;
g/ w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. na lata 2020-2023;
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h/ w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Trzebiatów;
i/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Do punktu 1
Sprawy regulaminowe.
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji- Radna Alina Rachańska
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.15 i odbywało się w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie w trybie
hybrydowym.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum Komisji do podejmowania
prawomocnych decyzji.
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Protokół nr 43/22
- w wyniku głosowania 5 „za”
c/ przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Komisji- Pani Alina Rachańska- przedstawiła porządek obrad, do którego zgłoszono
następujące zmiany. By zamienić punkt 2. z punktem 3, ale tylko na razie jedną uchwałę. A także
wprowadzono dodatkowe uchwały: „w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzebiatowa do dokonywania
zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej” oraz w „sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie
miejscowości Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów”
- w wyniku głosowania 5 „za”
Do punktu 3.
Opiniowanie bieżących uchwał Rady Miejskiej
Przebieg dyskusji nad projektem uchwały trwa od minuty 06.54 do minuty 19.44.
a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024- zał. nr 6
Pani Magdalena Michniewicz- powiedziała, że od stycznia tego roku zmieniła się ustawa, która narzuca
zmiany, dotyczące okresu trwania programu. Podjęte jeszcze przed 1 stycznia 2022 rokiem uchwały w
sprawie przyjęcia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 r. i są finansowane
na dotychczasowych zasadach. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z
przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.
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Pani Magdalena Michniewicz- poinformowała również, że zmiana przepisów prawa usankcjonowała
obszary uzależnień i skupiła działania w jednym podmiocie decyzyjnym, jakim jest Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pozwoliło to na połączenie tematyki różnych uzależnień
czynnościowych (behawioralnych) i chemicznych, uzależnień od substancji legalnych i nielegalnych, na
różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania im (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie,
rehabilitacja, działalność badawcza itp.
Głos w dalszej dyskusji zabrali także Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,
Radna Alina Rachańska, Radna Zofia Minko.
- w wyniku głosowania 5 „za”
Do punktu 2.
Gospodarowanie odpadami w Gminie Trzebiatów- ocena funkcjonowania obecnego systemu
i jego kosztów, potrzeba wprowadzenia zmian; opinia w sprawie powierzenia zadania celowej
spółce komunalnej.
Informacja do w/w tematu stanowi zał. nr 7
Przebieg dyskusji nad projektem uchwały trwa od minuty 19.50 do godziny 01.34.24.
Przewodnicząca Komisji Radna Alina Rachańska- tytułem wstępu powiedziała, że tematem
gospodarowania odpadami komisja zajmowała się na początku roku w związku ze zmiana stawek od
kwietnia tego roku.
Następnie głos w dyskusji zabrali :
Pani Urszula Szczepanik, która powiedziała m.in. analiza po dwóch miesiącach tego roku jest zbyt
wczesna, poza tym duży wpływ ma sytuacja w kraju ( inflacja, „zamrożony” vat) a także wojna u naszych
wschodnich sąsiadów. Od nowego roku wzrosły ceny opłat pocztowych z 6,70 zł na 9,20 zł. W kwietniu
zostanie wysłanych około 3200 zawiadomień.
Pani Kierownik poinformowała również o przeprowadzonych kontrolach w zakresie ilości osób
zgłoszonych w deklaracjach. Wskazała, gdzie były one przeprowadzone. Podkreśliła, że głównym
problemem jest brak segregacji.
Przewodnicząca Komisji Radna Alina Rachańska-nawiązała do tematu segregacji i powiedziała, że
porównując rok poprzedni i ten sam czas, to nastąpił wzrost niesegregowanych odpadów o 21 ton. I jest
to ogromny problem.
Pan Andrzej Kuliberda- Sekretarz Trzebiatowa- powiedział, że na stronie internetowej urzędu jest dość
szczegółowa informacja na temat segregacji odpadów. Opisane jest dokładnie, gdzie co wrzucamy a
czego nie.
Radna Zofia Minko- zwróciła uwagę, by w naszej prasie lokalnej była informacja co jakiś czas na temat
segregacji, jak powinna ona wyglądać.
Pan Jacek Domański- Dyrektor ZDGIGK w Trzebiatowie- zaproponował, by przy najbliższym wysyłaniu
informacji do mieszkańców w sprawie kwot podwyżki za śmieci umieścić również w kopercie informacje o
segregacji.
Pan Dyrektor podkreślił, że największe zaniedbania w temacie segregacji jest we wspólnotach mi
osiedlach.
Radni rozmawiali o kampanii informacyjnej na temat segregacji, o organizacji kampanii w szkołach,
edukacji dzieci, o możliwości zorganizowania wyjazdu do Słajsina.
Przewodnicząca Komisji Radna Alina Rachańska- przedstawiła wnioski, które były przegłosowane na
styczniowej sesji i uważa, że nadal należy je realizować.
Poprosiła także, by po wpłynięciu pierwszych wpłat za pierwszy kwartał Radni otrzymali informacje na
temat finansów. Jak to wygląda, czy liczyć kwartalnie, czy to się wszystko „zepnie”?
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W dalszej części dyskusji rozmawiano o budowie PSZOK-u z dofinasowaniem zewnętrznym, o kosztach,
lokalizacji i dalszej rozbudowie.
Przewodnicząca Komisji Radna Alina Rachańska – zapytała także o pomysł powierzenia zadania celowej
spółce komunalnej.
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa- odpowiedział, że zajmowanie się tym
tematem jest bezcelowe i nigdy nie było takiego pomysłu.
Do punktu 3. (c.d.)
Opiniowanie bieżących uchwał Rady Miejskiej
b/ w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich
pobierania na drogach publicznych na terenie miejscowości Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów- zał. nr
8
Przebieg dyskusji nad projektem uchwały trwa od godziny 01.34.52. do godziny 02.02.18.
Pan Jacek Domański- Dyrektor ZDGIGK- powiedział, że jeśli to parkowanie ma być w pasie dróg
publicznych w Mrzeżynie, to ta uchwała musi być podjęta jak najszybciej. Należałoby zmienić organizację
ruchu, oznakowanie oraz rozpisać przetarg na prowadzenie strefy płatnego parkowania.
W uchwale jest podany termin płatnego parkowania a także wykaz ulic.
Następnie wywiązała się dyskusja. Głos zabrali: Radna Alina Rachańska, która poprosiła o mapy z
wykazem miejsc parkingowych.
Dyskutowano także na temat ulicy Letniskowej w Mrzeżynie, na temat parkingu przy hotelu „Zalewski”, a
także o przewidywanych dochodach za płatne parkowanie.
Rozmawiano o cenach parkowania dla mieszkańców naszej Gminy. Czy można by było zastosować
zniżkę dla takich osób? Wiele Gmin wprowadza zniżki dla swoich mieszkańców, czy u nas też tak
można?
-w wyniku głosowania 4 „za” i 1 wstrzymujący się
c/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2021r. -zał. nr 9
Przebieg dyskusji nad projektem uchwały trwa od godziny 02.03.27 do godziny 02.28.14.
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa- omówił projekt uchwały. Powiedział o
autopoprawkach Burmistrza ( zał. nr 10), dotyczących m.in. zwiększenia wydatków na przebudowę ulicy
Strusiej.
-w wyniku głosowania 3 „za” i 2 wstrzymujące się
d/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Trzebiatów na lata 2022 – 2035- zał. nr 11
Przebieg dyskusji nad projektem uchwały trwa od godziny 02.28.19 do godziny 02.30.25.
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa- powiedział, że będzie kolejna autopoprawka
na sesji RM do tego projektu uchwały.
-w wyniku głosowania 3 „za” i 2 wstrzymujące się
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e/ w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji
zadania publicznego pn.” Budowa obejścia miasta Trzebiatów- połączenie drogi wojewódzkiej nr
103 i nr 102”- zał. nr 12
Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.30.35. do godziny 02.37.38.
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa - omówił proponowany projekt uchwały.
Powiedział, że na terenie naszej gminy kontynuowane jest to przedsięwzięcie. Realizator projektu
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zaproponował współfinansowanie przez
Gminę tego zadania w wysokości 999.999,67 zł. W podziale na lata 2021 – 499.999,67 zł, w 2022 500.000 zł.
-w wyniku głosowania 5 „za”
f/ w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów –zał. nr 13
Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.37.49 do godziny 02.43.10.
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa - omówił proponowany projekt uchwały.
Powiedział, że niektóre wnioski, które gmina będzie składać wymagają strategii Gminy.
Ponadto w związku z planowanym naborem wniosków gmina Trzebiatów ujęła następujące
Inwestycje:
1) Przebudowa drogi w Gołańczy Pomorskiej (zaktualizowano koszty i okres realizacji);
2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzebusz;
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin, Gmina Trzebiatów z dwoma przepompowniami
ścieków i rurociągiem tłocznym do m. Mirosławice oraz przejściem rurociągiem tłocznym pod
linią kolejową Szczecin – Kołobrzeg (na odcinku Gryfice Trzebiatów) wraz z zakupem
samochodu asenizacyjnego oraz dodatkowym wyposażeniem;
4) Budowa rurociągu wodociągowej sieci rozdzielczej między m. Roby i Mrzeżyno wraz z
posadowieniem zbiornika retencyjnego
-w wyniku głosowania 5 „za”
g/ o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz
wysokości stawek opłaty targowej- zał. nr 14
Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.43.20. do godziny 02.47.20
Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa- omówił proponowany projekt uchwały. Powiedział, ze ta
uchwała została spowodowana rezygnacją jednego z inkasentów z Mrzeżyna i Rogowa.
W związku z powyższym ogłoszono konkurs o naborze na inkasenta i z ofert które wpłynęły wybrano
ofertę Pana Jana Garlacza.
W uchwale zmieniono również obszar poboru opłaty- Pana Jacka Szpringer- na teren całej gminy
(dotychczas na terenie poza Mrzeżynem i Rogowem - czyli w praktyce na terenie Trzebiatowa). Jest to
osoba która w sytuacji nieobecności któregokolwiek z inkasentów dokona poboru tej opłaty.
-w wyniku głosowania 5 „za”
h/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiatów- zał. nr 15
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Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.47.27 do godziny 02.50.14.
Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa- omówił proponowany projekt uchwały. Od dnia 1 stycznia
2022 r. obowiązują przepisy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , która to reguluje m.in. kwestię
wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych. Modyfikacjami przewidzianymi przez
uregulowania ustawy o OSP jest wymóg, aby uchwały ustalające wysokość ekwiwalentu był
podejmowane nie rzadziej niż raz na 2 lata oraz żeby ekwiwalent był naliczany za każdą rozpoczętą
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Pan Sekretarz przedstawił aktualne stawki ekwiwalentu pieniężnego OSP w innych gminach.
-w wyniku głosowania 5 „za”
i/ w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. na lata 2020-2023- zał. nr 16
Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.50.21.do godziny 02.54.51
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa - omówił proponowany projekt uchwały.
Powiedział m.in., że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. realizuje politykę rozwoju
Gminy Trzebiatów w zakresie tworzenia nowej i poprawy funkcjonującej infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Zaplanowane dodatkowo nowe zadania inwestycyjne uzupełniają dotychczasowy zakres
działania spółki o:
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim m. Gąbin;
− budowę wodociągu między m. Roby i Mrzeżyno wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
Zaplanowane przedsięwzięcia wpisują się zarówno w plany rozwojowe samorządu gminnego jak i
założenia władz gminnych dot. podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca wnosi o przyjęcie proponowanych zmian w
„Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. na lata 2020 – 2023”.
-w wyniku głosowania 5 „za”
j/ w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Trzebiatów- zał. nr 17
Przebieg dyskusji trwa od godziny 02.55.00 do godziny 03.01.16
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa - omówił proponowany projekt uchwały.
Powiedział, że na terenie naszej gminy powstaje żłobek. Udzielenie dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy przyczyni się do obniżenia kosztów opłaty przypadającej na
dziecko, nad którym sprawowana jest opieka, dzięki czemu rodzice dzieci do lat 3 mieszkający na
terenie naszej gminy, również ci mniej zamożni, będą mogli skorzystać z usług oferowanych w żłobku
czy klubie dziecięcym.
Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową wynosi 250,00 zł miesięcznie i jest
niezależne od dochodu rodziców. Przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3, zamieszkałe na
terenie Gminy Trzebiatów, korzystające z opieki w żłobku w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.
-w wyniku głosowania 5 „za”
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k/ w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzebiatowa do dokonywania zmian w budżecie i w
wieloletniej prognozie finansowej- zał. nr 18
Przebieg dyskusji trwa od godziny 03.01.34 do godziny 03.06.52
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa- powiedział, że jest to uchwała
przygotowana przez Panią Skarbnik, która jest po to by można by pomóc uchodźcom z Ukrainy.
Ustawa, która została przegłosowana daje Radzie Miejskiej możliwość upoważnienia Burmistrza do
dokonywania zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Czyli jeśli zostaną przekazane
rządowe pieniądze dla gmin na pomoc uchodźcom, to Burmistrz może je rozdysponować na ten cel bez
specjalnego zwoływania sesji rady miejskiej. Chodzi o szybsze uruchomienie środków tzw.
„znaczonych” na ten cel.
-w wyniku głosowania 4 „za” i 1 „wstrzymujący się”
Do punktu 4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przebieg dyskusji w tym temacie trwa od godziny 03.07.05. do godziny 03.22.40.
Przewodnicząca Komisji- Pani Alina Rachańska – przedstawiła Radnym pismo od mieszkańca WłodarkiJana Lipińskiego (zał. nr 19) Jest to osoba, który zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w
sprawie nieprawidłowości w sołectwie. Przewodnicząca Komisji przedstawiła po kolei wszystkie pisma,
które trafiły do Biura Rady.
Następnie rozwinęła się dyskusja na temat sensu poddawania tego tematu pod obrady. Mówiono o
wcześniejszych kontrolach, które nie wykazały uchybień w działalności sołectwa a konkretnie w temacie
zakupu drewna.
Pan Sekretarz poinformował też Radnych, że głosowanie w temacie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości zakupu drewna przez Sołectwo Włodarka w latach
2019, 2020 i 2021 powinno się odbyć podczas sesji a nie na komisjach.
Radna Danuta Sudaj- zawnioskowała o wykonanie wjazdu do działki o obszarze geodezyjnym 18/2 w
Trzebiatowie ul. Jaromin. Mieszkańcy proszą o przyspieszenie tego działania ponieważ wiąże się to ze
sprzedażą nieruchomości pod budowę garaży.
Pani Radna pyta również o to, czy doszło do skutku korzystanie z basenu w Aquaparku Zaleski za
przysłowiową złotówkę dla dzieci z gminy Trzebiatów?
Radni zapoznali się z pozostałymi materiałami:
1. Przygotowanie do sezonu letniego- zał. nr 20
2. Stan parków w Gminie Trzebiatów. Posiadane dokumentacje oraz możliwości i perspektywy
pozyskania środków zewnętrznych- zał. nr 21
3. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021r.zał. nr 22
Komisja zakończyła się o godzinie 19.50

Przewodnicząca Komisji
Alina Rachańska

Protokołowała:
Ewa Szumna
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