PROTOKÓŁ Nr 43/22
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
z dnia 24 marca 2022 r.
Posiedzenie Komisji miało charakter stacjonarny i odbywało się w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.
Przebieg posiedzenia Komisji został nagrany i utrwalony - w formacie mp3 stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Stan Komisji Spraw Społecznych - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu
- 6 Radnych
Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Pan Józef Domański- Burmistrz Trzebiatowa
Pan Grzegorz Olejniczak- Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
Pan Andrzej Kuliberda- Sekretarz Trzebiatowa
Pani Magdalena Michniewicz- Z- ca Kierownika OPS w Trzebiatowie

Lista obecności stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Zaproszenie wraz z porządkiem obrad, zaproszenie dla gości oraz informacja na tablicę ogłoszeń
stanowią zał. nr 3, 4, 4a 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. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2021r.
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;
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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;
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.
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji- Pani Danuta Sudaj
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum Komisji do podejmowania
prawomocnych decyzji (6 radnych)
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Protokół nr 42/22
W wyniku głosowania 6 „za”
c/ przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Komisji- Radna Danuta Sudaj- przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała, by w punkcie 3 wprowadzić następujące 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” oraz przestawić kolejność tych
uchwał.
-w wyniku głosowania 6 „za”
Do punktu 2.
Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2021r.
Informacja na w/w temat stanowi załącznik nr 6.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 04.35 do minuty 15.28.
Pani Magdalena Michniewicz- Z- ca Kierownika OPS w Trzebiatowie- powiedziała, ze wszystkie zadania
poza grupowymi zostały zrealizowane ze względu za sytuacje covidową w kraju. Odbyło się
poradnictwo indywidulane. Te zadania, które nie zostały zrealizowane odbędą się w tym roku, czyli
warsztaty terapeutyczne i grupy wsparcia.
Następnie Przewodnicząca Komisji zapytała o mieszkańca ul. Dolnej. Radni sprzeciwili się tej dyskusji,
która nie była związana z tematem komisji.
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Do punktu 3.
Opiniowanie bieżących uchwał Rady Miejskiej.
a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024- zał. nr 7.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 20.12 do minuty 23.48
Pani Magdalena Michniewicz- Z- ca Kierownika OPS w Trzebiatowie – powiedziała, 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 czyli behawioralnych i chemicznych, uzależnień
substancji legalnych i nielegalnych, na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania im, tj. m.in.
edukacja, profilaktyka, leczenie. Druga zamiana dotyczy zmiany okresu uchwalania programu.
-w wyniku głosowania 6 „za”
b/ w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2022 rok –zał. nr 8.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 24.22 do minuty 35.36.
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak- powiedział, że ta uchwała w międzyczasie
się zmieniła. Omówił projekt uchwały i odpowiedział na pytania Radnych. Przedstawił autopoprawkę
Burmistrza. ( 8a)
-w wyniku głosowania 6 „za”
c/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Trzebiatów na lata 2022 – 2035 - zał. nr 9.
Przebieg nagrania trwa od minuty 35.45 do minuty 36.54.
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak- - omówił projekt uchwały. Pokrótce
powiedział, czego dotyczą zmiany. Radni nie mieli pytań do proponowanego projektu uchwały.
Przedstawił autopoprawkę Burmistrza. ( 9a)
-w wyniku głosowania 6 „za”
d/ 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 10.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 37.00 do minuty 40.05
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak -powiedział, że ścieżka rowerowa nie
będzie biegła wzdłuż obwodnicy, która jest budowana, ale przez część parku. W związku z tym nie będzie
ona finansowana przez Województwo Zachodniopomorskie.
-w wyniku głosowania 6 „za”
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e/ w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów - zał. nr 11.
Przebieg nagrania trwa od minuty 40.13 do minuty 50.09
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak- powiedział, że w związku z tym, że
Gmina będzie się ubiegać o środki pochodzące z różnych programów dla naszych planowanych
inwestycji i niektóre z nich wymagają wpisania tych punktów do strategii.
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
Następnie rozwinęła się dyskusja na temat rewitalizacji parku, budowie obwodnicy, nasadzeń drzew,
zabezpieczeniu schodów w parku, o odtworzeniu asfaltu na ul. Łąkowej.
-w wyniku głosowania 6 „za”
f/ o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz
wysokości stawek opłaty targowej - zał. nr 12.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 50.15 do minuty 51.53.
Sekretarz Trzebiatowa- Pan Andrzej Kuliberda- omówił proponowany projekt uchwały. Powiedział, że 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 6 „za”
g/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiatów- zał. nr 13
Przebieg dyskusji trwa od godziny 51.58 do minuty 54.35
Sekretarz Trzebiatowa- Pan Andrzej Kuliberda- 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. Stawki nie różnią się za bardzo
od tych dotychczasowych.
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Pan Sekretarz powiedział, że w materiałach są aktualne stawki ekwiwalentu pieniężnego OSP w innych
gminach.
-w wyniku głosowania 5 „za” i 1 „wstrzymujący się”
h/ 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 14.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 54.47 do minuty 58.15
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak - powiedział, że ta uchwała jest
podyktowana dwoma przedsięwzięciami: budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim w
Gąbinie i budową wodociągu sieci rozdzielczej między Robami i Mrzeżynem wraz ze zbiornikiem
retencyjnym.
-w wyniku głosowania 6 „za”
i/ w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Trzebiatów- zał. nr 15.
Przebieg dyskusji trwa od minuty 58.24 do godziny 01.01.17.
Sekretarz Trzebiatowa – Pan Andrzej Kuliberda- omówił proponowany projekt uchwały.
Powiedział, że na terenie naszej gminy powstaje żłobek. Uchwała określa zasady udzielenia dotacji
oraz kwotę dotacji, która jest zaproponowana na dziecko objęte opieką żłobkową wynosi 250,00 zł
miesięcznie i jest niezależne od dochodu rodziców. 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.
-w wyniku głosowania 6 „za”
j/ 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
16.
Przebieg dyskusji trwa od godziny 01.01.27 do godziny 01.22.14.
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa – Pan Grzegorz Olejniczak – powiedział, że ten projekt uchwały
został przygotowany przez ZDGiGK w Trzebiatowie. Ustala obszar tej strefy, ulice i cennik. W uchwale
są wszystkie niezbędne informacje.
Następnie rozwinęła się dyskusja na temat parkowania samochodów, cen parkowania w gminach
ościennych. Dużo czasu poświęcono tematowi braku zniżek dla mieszkańców Gminy. Głos w dyskusji
zabrali: Radna Alina Rachańska, Radna Małgorzata Słodkowska, Radny Adam Dąbrowski
-w wyniku głosowania 6 „za”
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k/ w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzebiatowa do dokonywania zmian w budżecie i w
wieloletniej prognozie finansowej- zał. nr 17.
Przebieg dyskusji trwa od godziny 01.23.24 do godziny 01.26.50
Sekretarz Trzebiatowa- Pan Andrzej Kuliberda- powiedział, że jest to uchwała, która jest po to by można
by pomóc uchodźcom z Ukrainy. Ta specustawa, 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.
-w wyniku głosowania 3 „za” i 3 „wstrzymujące się”
Do punktu 4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przebieg dyskusji trwa od godziny do godziny 01.28.15 do godziny 01.50.18.
Przewodnicząca Komisji- Pani Danuta Sudaj – przedstawiła Radnym pismo od mieszkańca WłodarkiJana Lipińskiego (zał. nr 18) Jest to osoba, który zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w
sprawie nieprawidłowości w sołectwie.
Sekretarz Trzebiatowa- Pan Andrzej Kuliberda- poinformował, że na wczorajszej komisji zaproponowano,
by opinię do tej sprawy przygotował radca prawny Gminy. Czy ta kwestia ma być rozpatrzona na sesji czy
na komisjach?
Przewodnicząca Komisji- Pani Danuta Sudaj- poinformował, że na dzisiejszej komisji miała być pani,
która jest właścicielem żłobka. Ale z przyczyn od siebie niezależnych jej nie będzie. Mogłaby być dopiero
po 18.00.
Radna Irena Pietrzykowska – zapytała, czy po tym anonimie, który wpłynął do UM w Trzebiatowie w
sprawie funkcjonowania żłobków w innych miejscowościach, a którym właścicielem jest ta sama pani,
Pan Burmistrz próbował wyjaśnić sytuację?
Burmistrz Trzebiatowa- Pan Józef Domański- powiedział, że tak. Rozmawiał z Burmistrzem Gryfic,
Wójtem Rewala i nikt nie ma zastrzeżeń do funkcjonowania i opieki nad dziećmi. To jest chyba tylko
ludzka złośliwość. Jeśli u nas pojawi się w przyszłości jakiś problem to zajmiemy się tym.
Radna Małgorzata Słodkowska- zapytała o projekt na Lipową i Pocztową, bo jest po rozmowie z
dyrektorem ZDGiGK. Kiedy to wszystko ruszy, bo miało to być już około 15 marca?
Burmistrz Trzebiatowa- Pan Józef Domański- powiedział, że jest już projekt, pozwolenie na budowę,
pieniądze są już w budżecie, ale czekamy na pieniądze z dofinansowania.
Radna Alina Rachańska- podziękowała za wycinkę gałęzi i drzew na drodze do Kołobrzegu.
Burmistrz Trzebiatowa- Pan Józef Domański- powiedział, że dostaliśmy decyzje zatwierdzającą projekt
zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno- budowlanym i udziałem pozwolenia na
budowę dla ZWIK Trzebiatów, obejmującego rozbudowę, przebudowę komunalnej oczyszczalni ścieków
na instalację beztlenowej stabilizacji osadów w oparciu o produkcję biogazu.
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Radna Irena Pietrzykowska- ponownie zapytała o przejście dla pieszych przy DINO. Czy coś wiadomo na
ten temat?
Burmistrz Trzebiatowa- Pan Józef Domański- powiedział, że w październiku Gmina przejmie ulicę
Zagórską i wtedy się tym zajmiemy.
Radni zapoznali się z pozostałymi materiałami:
1. Przygotowanie do sezonu letniego- zał. nr 19.
2. Stan parków w Gminie Trzebiatów. Posiadane dokumentacje oraz możliwości i perspektywy
pozyskania środków zewnętrznych- zał. nr 20.
3. Gospodarowanie odpadami w Gminie Trzebiatów- ocena funkcjonowania obecnego systemu i jego
kosztów, potrzeba wprowadzenia zmian; opinia w sprawie powierzenia zadania celowej spółce
komunalnej- zał. nr 21.
W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie
Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 16.20
Przewodnicząca Komisji
Danuta Sudaj
Protokołowała:
Ewa Szumna
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