Protokół posiedzenia nr 29/2020
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM
w dniu 24 sierpnia 2020r. od godz. 15.00 do 18.00
Skład komisji - 9 radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 9 członków – lista obecności
stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Burmistrz Miasta – Ryszard Niedziółka
Naczelnik Wydz. Organizacyjnego - Katarzyna Rudnik
Naczelnik Wydz. Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki – Halina Kuriata
Naczelnik Wydz. Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – Ewa Sadowska
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Natalia Marcinkiewicz
Mieszkańcy miasta
Ad. pkt 1.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM
Wioletta Czech, która powitała zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech przedstawiła poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku Pani A.Z w sprawie zwiększenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholi.
4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Mazurskiej 2,3,4,5,6 dot. ograniczenia sprzedaży
alkoholu w godzinach nocnych.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :
5.1 określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miejskiej
Kętrzyn,
5.2 rozpatrzenie skargi Pana D.P. na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn,
5.3 rozpatrzenie skargi Pana S.K. na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn,
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do raku szkolnego 2020/2021.
7. Informacje , zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 28/2020
9. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja nie wniosła zmian i przy udziale 9 członków obecnych na sali w głosowaniu : 9 głosów „za”
przyjęła porządek obrad.
Ad. pkt 3
Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech przedstawiła wniosek mieszkanki Kętrzyna A.Z. w sprawie
zwiększenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, który został przekazany do Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zaopiniowali negatywnie podanie Pani A.Z. dotyczący zwiększenia limitu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Radny Daniel Sapiński Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
poinformował, że zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. w
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do
ograniczania spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania oraz ograniczenia
dostępności alkoholu. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz
Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Kętrzyn na rok 2020 w podejmowanych działaniach
zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu istotne jest zmniejszanie limitu zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
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Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech przedstawiła stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji
informując, że w podobny sposób opiniuje negatywnie w zakresie zwiększanie limitu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast rekomenduję rozpatrzenie możliwości udzielenia takiego
zezwolenia, w przypadku naturalnego wygaśnięcia już wydanego zezwolenia u innego przedsiębiorcy.
Radna Pani Helena Szymkiewicz stwierdziła, że sklep spożywczy bez sprzedaży alkoholu może się nie
utrzymać. Można zaprosić mieszkankę na komisję aby przedstawiła swój plan działania.
Radny Tomasz Komorowski i Jan Mickiewicz przeciwni są w zwiększaniu limitu zezwoleń na sprzedaż
alkoholu raczej powinna się zmniejszać.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie zaopiniowała
negatywnie wniosek Pani A. Z w zakresie zwiększenia liczby limitowanych zezwoleń w Kętrzynie na
sprzedaż napojów alkoholowych przy udziale 9 członków w głosowaniu : 7 głosów „za” 1 głosy
„wstrzymujący się „ 1 głos „przeciw”.
Ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech przedstawił wniosek mieszkańców ul. Mazurskiej 2,3,4,5,6 w
sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
Zaprosiła do zadawania pytań.
Mieszkanka ul. Mazurskiej – podziękowała dla Radnego Daniela Sapińskiego za przygotowanie uchwały
i zwróciła się do Burmistrza i do radnych. Trzeci raz składamy wniosek w tej sprawie i czujemy się
przez Państwa zlekceważeni, gdyż sprawa nie została doprowadzona do końca. Przypominamy, że w
obrębie naszych budynków, mieszczą się dwa sklepy monopolowe, otwarte w godzinach nocnych.
Także w obrębie naszych budynków, klienci tych sklepów spożywają zakupiony alkohol, zachowują się
głośno, hałasują, używają wulgarnych słów, biją się, a także wypróżniają pod naszymi klatkami
schodowymi, w bramach, oraz w podwórkach. W okresie epidemii, gdy zamknięto bary i restauracje,
frekwencja „nocnych biesiad” została podwyższona. Nadmienialiśmy w pierwszym piśmie, że
interwencję organów ścigania niewiele wnoszą, ze względu na rotacyjność grup spożywających. Jedni
odejdą następni przyjdą. Dodatkowym atutem są klienci samochodowi, którzy podjeżdżając na zakupy,
dzielą się z nami gustami muzycznymi, niekoniecznie miłymi do ucha. Wielu z nas wstaje rano do
pracy, część z nas ma małe dzieci, a większość po prostu potrzebuje nocnego spokoju, ciszy, oraz
komfortowego snu. W związku z powyższym prosimy o nie lekceważenie nas mieszkańców, wyborców,
podatników i uwzględnienie naszej prośby, w postaci podjęcia odpowiedniej uchwały.
Radny Dariusz Duczek - wnioskuje o zwiększenie nadzoru obiektów sprzedających alkohol m.in.
poprzez monitoring wizyjny w obszarze sklepów ze szczególnym zagrożeniem spokoju okolicznych
budynków mieszkalnych, zwiększenia patroli Policji i Straży Miejskiej. Podanie informacji o liczbie
zarejestrowanych i zgłoszonych uwag w tym zakresie oraz liczbę wykonanych interwencji w bieżącym
roku.
Radny Tomasz Komorowski – wnioskuję o zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej na ul. Mazurskiej
w obrębie sklepów monopolowych.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie zaopiniowała
pozytywnie wniosek mieszkańców ul. Mazurskiej 2,3,4,5,6 w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu
w godzinach nocnych. przy udziale 9 członków w głosowaniu : 5 głosów „za”; 3 głosy „wstrzymujące
się „ 1 głos „przeciw”.
Ad. pkt 5 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
5.1
Pracownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych Natalia Marcinkiewicz omówiła projekt uchwały w
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miejskiej
Kętrzyn. Poinformowała, że Prawo Oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na
każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do
wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 przyjęto średnie ceny
paliw: benzyny PB 95, benzyny PB 98, oleju napędowego LPG w okresie od dnia 01.01.2020 r. do
30.06.2020 r. obowiązujących na stacjach benzynowych znajdujących się na terenie miasta Kętrzyn.
Komisja po przeanalizowaniu przedmiotowego projektu uchwały nie wniosła uwag i Przewodnicząca
Komisji przystąpiła do jej opiniowania przy udziale 9 członków, obecnych na sali, w głosowaniu 7
głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
5.2 Rozpatrzenie skargi Pana D.P. na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn,
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Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech przedstawiła 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.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 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.
Radny Dariusz Duczek – wnioskuje o zewnętrzną opinię prawną dotycząca przepisów w sprawie
niedopełnienia obowiązków podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę przy ulicy Bolesława Chrobrego i ul. Obrońców Westerplatte.
Komisja po przeanalizowaniu przedmiotowego projektu uchwały nie wniosła uwag i Przewodnicząca
Komisji przystąpiła do jej opiniowania przy udziale 9 członków, obecnych na sali, w głosowaniu 5
głosów „za” 2 głosy „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się” ; – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
5.3. Rozpatrzenie skargi Pana S.K. na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn,
Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
S.K. na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn. Poinformowała, że przedłuża się do dnia 31
października 2020 roku termin rozpatrzenia przez Radę Miejską w Kętrzynie skargi z dnia 19 czerwca
2020 r. Przyczyną przedłużenia terminu skargi jest konieczność przeprowadzenia wszechstronnego
postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego spraw
objętych skargą.
Mieszkaniec Miasta S.K – złożyłem skargę na postępowanie burmistrza w sprawie błędnych informacji
do ustalenia opłat za odpady komunalne dla mieszkańców Kętrzyna. Burmistrz próbuje przewlekać
wyjaśnienie skargi. Radni znają przebieg dyskusji. Z analizy tabeli przedstawionej przez burmistrza
jasno wynika, że tam są błędy matematyczne. Wyjaśniłem to szczegółowo w skardze. Jeżeli dane
policzymy prawidłowo, to cena za odpady komunalne powinna być niższa. Przewlekanie rozpatrzenia
skargi powoduje pobieranie w tym czasie wyższej opłaty za odpady komunalne od mieszkańców. Te
błędy są ewidentne, to są proste błędy matematyczne. Wynikają z nieprawidłowego mnożenia ilości
mieszkańców przez przyjęta ilość odpadów. Przyjęto także 70% odpadów a po zwróceniu uwagi na
błąd przerabiano to na około 83%. W każdej poprzedniej firmie gdyby ktoś taki błąd zrobił to od razu
po wykryciu błędu by go poprawił. Z powodu tych błędów mieszkańcy płacą zbyt dużo za odpady
komunalne.
Komisja po przeanalizowaniu przedmiotowego projektu uchwały nie wniosła uwag i Przewodnicząca
Komisji przystąpiła do jej opiniowania przy udziale 9 członków, obecnych na sali, w głosowaniu 5
głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. pkt 6 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do raku szkolnego 2020/2021.
W związku z nieobecnością Naczelnik Wydziału Oświaty Spraw Społecznych – Darii Zecer,
radni nie otrzymali informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
Ad. pkt 7 Informacje i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji odczytała następujące pisma ,które wpłynęły do Rady:
 Radna Zofii Waszkiewicz zadała pytanie jak przedstawia się wynik finansowy Kętrzyńskiego
Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku epidemią COVID-19.
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Burmistrza Miasta - odpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Duczka dotyczący przycięcia
drzew, których gałęzie zasłaniają zainstalowane na słupach nowe pomiary prędkości.
Burmistrza Miasta – odpowiedź na wniosek Radnego Tomasza Komorowskiego dotyczącego
czyszczenia i konserwacji boisk szkolnych typu Orlik.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie – Uchwała nr RIO.VIII-0120 -349/20 składu
orzekającego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożenie przez
Burmistrza Miasta Kętrzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2020 roku.
Burmistrz Miasta Kętrzyn – odpis wyroku wraz uzasadnieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku –
Sygn. Akt II SA/01239/20 wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczy
uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lutego 2016r. nr XIX/16 w sprawie określenia
trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Pismo P.W. – dotyczące ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy
Społecznej.
Dyrektor MOSIR - dotyczący pracy ratowników wodnych na obiekcie „Kętrzynianki”.
Burmistrz Miasta – odpowiedź na pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w
Kętrzynie o opublikowanie tekstów jednolitych uchwał dotyczących:
1) W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna,
2) W sprawie metody ustalenia opłat, stawek oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia
opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych,
3) W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszących przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
4) W prawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Radna Zofia Waszkiewicz – zapytanie jak się przedstawia wynik finansowy Kętrzyńskiego
Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji związku z epidemią COVID -19.

Ad. pkt 8
Przewodnicząca Komisji poinformował, że do protokołu nie zgłoszono poprawek i przystąpiła do jego
przyjęcia przy udziale 9 członków , w głosowaniu 9 głosów „za” – przyjęto protokół posiedzenia
Komisji nr 28/2020
Ad. pkt 9 Wobec omówienia porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Joanna Golińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(-) Wioletta Czech
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