Protokół posiedzenia nr 9/2020
Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie
w dniu 06 sierpnia 2020r. od godz. 11.00 do 12.30
Skład komisji - 5 radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 5 członków – lista obecności
stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka
Zastępca Burmistrza – Maciej Wróbel
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – Ewa Sadowska
Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem Architektury i Urbanistyki – Halina Kuriata
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Krzysztof Niemiec
Mieszkańcy miasta
Ad. pkt 1.
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Duczek - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ponowne rozpatrzenie skargi Pana S.K. w sprawie postepowania przy ustalaniu opłat za
odpady komunalne.
4. Rozpatrzenie wniosku Pana K.J. dotyczący pracy ratowników wodnych na obiekcie
„Kętrzynianki” oraz działalności Dyrektora MOSIR K.N.
5. Rozpatrzenie skargi Pana D.P. w sprawie niedopełnienia obowiązków podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę ul.
Bolesława Chrobrego 12 i ul. Obrońców Westerplatte 18.
6. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu posiedzenia nr 8/2020.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja nie zgłosiła poprawek i w głosowaniu jednogłośnie: 5 głosy „za” – przyjęła porządek obrad.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący komisji Dariusz Duczek poinformował, zakresem działania Komisji skarg, wniosków
i petycji w szczególności obejmuje:
1) ustalenie stanu prawnego i faktycznego przedmiotu skargi oraz wydawanie opinii co do zasadności
skargi,
2) analizę wniosków i petycji pod względem interesu społecznego oraz interesu gminy i jej
mieszkańców i wydania na podstawie tej analizy opinii zasadności dotyczącej zasadności danego
wniosku lub petycji.
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Przewodniczący komisji przedstawił opinię Burmistrza Miasta Kętrzyn na złożony wniosek w dniu
10.07.2020r w sprawie postępowania przy ustaleniu opłat za odpady komunalne. Poinformował, że:
1.Rzeczywista ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie od 01.01.2020r.
do 30.06.2020r. to 4 132,26 Mg. Odpady ważone są przy ul. Budowlanej w Kętrzynie, na bazie PGK
„Komunalnik” Sp z o.o.
2. Zawarto 635 umów z podmiotami gospodarczymi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Od stycznia do czerwca odebrano 644,5 Mg odpadów.
3. Nie posiadamy takich informacji, ponieważ windykacją podmiotów mających zawarte umowy
i niepłacących za odpady zajmuje się firma, którą te podmioty mają podpisaną umowę.
4. Liczba osób zameldowanych w Kętrzynie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 25 995.
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zawarta jest informacja o ilości osób
zamieszkujących nieruchomość. W przypadku osób zameldowanych a niezamieszkałych, właściciel
nieruchomości załącza do deklaracji oświadczenie o miejscu zamieszkania tych osób. Ponadto, urząd
prowadzi comiesięczną weryfikację osób zameldowanych, wymeldowanych, urodzonych i zmarłych na
podstawie danych USC. W przypadku niejasności wysyłamy wezwania, w cele złożenia korekty
deklaracji. Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynika, że opłatę za odpady na dzień 30.06.2020r ponosi 20989 osób.
6.Na terenie Kętrzyna wg. CEIDG działalność gospodarczą prowadzi ok. 1576 podmiotów. Nie ma tu
ujętych spółek prawa handlowego. Wśród nich są również osoby prowadzące w części lokalu
mieszkalnego obsługę biurową działalności gospodarczej w związku z czym opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczają w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych.
7.Kontrolę przeprowadzają 2 osoby, pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska, W ramach innych obowiązków służbowych oraz Straż Miejska. W styczniu 2020r. Straż
Miejska przeprowadziła 59 kontroli, w lutym -54. Od kwietnia do maja nie prowadzono kontroli, ze
względu na sytuację epidemiczną w kraju. W tym okresie wysłano 14 pism do podmiotów
gospodarczych w sprawie braku umów na odbiór odpadów, z wezwaniem do ich zawarcia. W okresie
od 8 czerwca do 08 lipca pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
przeprowadzili 93 kontrole.
Pan S.K. – uważa, że z analizy tabel przedstawionej przez burmistrza wynika, że tam są błędy
matematyczne. Jeżeli dane policzymy prawidłowo, to cena za odpady komunalne powinna być niższa.
Te błędy są ewidentne, to są proste błędy matematyczne. Wynikają z nieprawidłowego mnożenia
ilości mieszkańców przez przyjętą ilość odpadów. Przyjęto także 70% odpadów a po zwróceniu uwagi
na błąd przerabiano to na około 83%. Z powodu tych błędów mieszkańcy płaca zbyt dużo za odpady
komunalne.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Sadowska – poinformowała,
że Radni przed podjęciem uchwały otrzymali właściwe wyliczenia. Komisja skarg, wniosków i petycji
RM wobec powyższego, stwierdziła, że przygotowany pierwotnie projekt uchwały zawierał w/w
nieścisłości w opisie danych tabeli, jednak nie miało to znaczenia przy jej rozpatrywaniu
i wypracowaniu własnych opinii. Błędny opis do danych liczbowych w tabelach został w konsekwencji
wyjaśniony przez autora dokumentu oraz Burmistrza i nie wymagał podejmowania dodatkowych
działań przez radnych, jeszcze przed podjęciem uchwały. Poinformowała, że liczba osób zamieszkałych
została ustalona na podstawie liczby osób, które złożyły deklaracje. Różnica pomiędzy osobami
zamieszkałymi, a zameldowanymi są wyjaśniane na podstawie składanych do deklaracji oświadczeń.
Lista osób składających deklarację i oświadczenia aktualizowana jest każdego miesiąca.
Komisja większością głosów 3 głosy „za” 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się „.stwierdziła,
że należy ponownie podjąć prace w zakresie:
1. Urealnienia liczby mieszkańców przyjętych do wyliczeń stawki miesięcznej za odpady
komunalne.
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2. Unormowania gospodarki oddawania odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze.
3. Organizacji dodatkowego zespołu zadaniowego do spraw kontroli umów i deklaracji.
4. Dokonania korekty wyliczeń podanych w tabeli, stanowiących załącznik do podjętej uchwały
XIV/103/2019 z dnia 11 lipca 2019
Ad.pkt.4.
Przewodniczący Komisji Dariusz Duczek przedstawił wniosek Pana K. J. dotyczący pracy ratowników
wodnych na obiekcie „Kętrzynianki” oraz działalności Dyrektora MOSIR K.N. Odczytał wyjaśnienie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na złożony wniosek poinformował, że:
1.Do pracy ratowniczej się zgłosiło 8 osób, z czego 5 osób mogło pracować w wymiarze godzin
niezbędnym do funkcjonowania basenów, natomiast 3 osoby mogły pracować sporadycznie
uzależniając swoją pracę (przykładowo strażak) od innych obowiązków życiowych zgłoszenia te były
odpowiedzią na ogłoszenie internetowe Ośrodka.
2.Wszystkie osoby pracujące na basenie posiadają stosowne kwalifikacje duże doświadczenie
zawodowe do sprawowania obowiązków ratownika wodnego i znane są z nienagannej sumiennej
pracy.
3. Z 5 osób pracujących na basenie tylko jedna osoba jest emerytem.
4. Obiekty basenowe są wyposażone i prowadzone zgodnie z zaleceniami audytu bezpieczeństwa
sporządzonego przez biegłych sądowych z Elbląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego ponieważ
podstawową troską pracowników Ośrodka jest zabezpieczenie bezpieczeństwa osób korzystających
z basenu i ich komfortu wynikającego z pobytu na obiekcie.
5. Trzeba też stwierdzić, że rynek pracowników wodnych Warmii i Mazur jest bardzo ograniczony
i często obiekty wodne są zamknięte z powodu braku wykwalifikowanej kadry.
6. Informuje się, że Pan R.K w okresie 01.07.2020 do 31.08.2020 roku pracuje tylko i wyłącznie jako
pracownik wodny.
Przewodniczący zaprosił wnioskodawcę do zadawania pytań.
Mieszkaniec wnioskodawca zadał pytanie: Na jakiej umowie jest zatrudniony Pan
R.K. i jaka forma została zastosowana do naboru pracownika ?
Przewodniczący poinformował, że wnioskodawcą był Pan Redaktor Naczelny i nie możemy udzielić
odpowiedzi na pytanie.
Radna Marzena Gajek – zadała pytanie czy co roku było 5 ratowników na basenie?
Dyrektor Krzysztof Niemiec – poinformował, że obsada jednorazowa musi być 5 osobowa.
Radna Marzena Gajek – Czy są zachowane wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obiektu wodnego w przypadku basenu o długości do 25
m.
Dyrektor Krzysztof Niemiec – poinformował, ze korzysta z audytu, który jest robiony na podstawie
przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Przed uruchomieniem basenu był robiony audyt
i wskazanie było, że ma być 5 ratowników.
Radna Marzena Gajek – zadała pytanie jakie są godziny otwarcia basenu.
Dyrektor Krzysztof Niemiec – poinformował, że basen czynny jest od godziny 10 00 – 2000 przerwa jest
od godziny 1400 do 1500.
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Dyrektora Krzysztofa Niemca o udzielenie odpowiedzi na
pytanie wątpliwości Redaktora, ponieważ ma również pewien niedosyt i zadał pytania:
1.Skoro rynek pracy w tym zakresie specjalizacji jest bardzo wąski i trudno pozyskać jest
pracowników, nie udzielono informacji: Czy było to na tyle publicznie podane do wiadomości, żeby
mogli się zgłosić kandydaci?
2. Jeżeli istnieje taka baza ratowników, czy w oparciu o brak zainteresowania wystąpił Pan właśnie do
tej organizacji z zapytaniem możliwości zatrudnienia?

3

Dyrektor Krzysztof Niemiec – poinformował, że było ogłoszenie w internecie i na naszej stronie
internetowej dotyczącej zatrudnienia ratowników. Oprócz tego rozmawialiśmy z WOPR i MOP i zgłosiły
się trzy osoby.
Przewodniczący Komisji Dariusz Duczek poinformował, że wniosek złożony przez Redaktora
Naczelnego jest w tym przypadku zbyt daleko idący na działalność MOSiR i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń. Wobec przeprowadzonego głosowania przy udziale 5 radnych obecnych na sali – oddano 2
głosy „za” i 3 głosy wstrzymujące się – opinia nie uzyskała żadnego statutu i większością głosów
należy przyjąć za niepozytywną.
Ad.pkt.5.
Przewodniczący Komisji Dariusz Duczek przedstawił skargę Pana D.P. w sprawie niedopełnienia
obowiązków podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę przy ul. Bolesława Chrobrego 12 i ul. Obrońców Westerplatte 18.
Naczelnik Wydziału Halina Kuriata – poinformowała, że wykazy zostały zamieszczone na stronie Miasta
Kętrzyn przy zastosowaniu technicznych rozwiązań zapewniających przejrzystość i czytelność
informacji. Ścieżka dostępu została przedstawiona Komisji. Przedstawione rozwiązania w zakresie
udostępnienia wykazów stosowane są od czasu utworzenia strony internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn.
Praktyka stosowana jest od lat i do tej pory nie była kwestionowana. Przeprowadzane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową kontrole w zakresie udostępnienia nieruchomości Gminy Miejskiej
Kętrzyn nie wykazały nieprawidłowości w zakresie sposobu podawania do publicznej wiadomości
wykazów na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn. Tożsame rozwiązania w tym zakresie są
stosowane w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie uznała skargę na działalność burmistrza
Miasta Kętrzyn za bezzasadną. Opinię wydano na podstawie wyjaśnień Burmistrza Miasta w piśmie
z dnia 5 sierpnia 2020r, gdzie szczegółowo opisano tryb ogłoszeń, które wg komisji spełniają wymogi
prawne w tym zakresie.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższą skargę przy udziale 5
członków obecnych na sali w głosowaniu 5 głosy „za”.
Ad. pkt 6.
Informację, zapytania i wolne wnioski.
Ponadto Przewodniczący Komisji Dariusz Duczek poprosił odpowiedzieć na wniosek Pana S.K.
zgłoszonego na posiedzeniu komisji w zakresie informacji:
- z jakich miast pochodzą dane o ilości odpadów na mieszkańca i jak zostały ustalone?
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołu nie wniesiono poprawek i przystąpił do jego
przyjęcia w głosowaniu przy udziale 5 członków - protokół posiedzenia nr 8 /2020 - został przyjęty.
Ad. pkt 8.
Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Joanna Golińska

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Dariusz Duczek
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