Protokół posiedzenia nr 38/2021
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM
w dniu 25 stycznia 2021r. od godz. 15.15 do 19.00
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
Z-ca Burmistrza – Maciej Wróbel
Skarbnik Miasta – Kamila Wybraniec
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Katarzyna Kopeć
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - Ewa Sadowska
p.o. Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki – Katarzyna Jezierska
Kierownik MOPS w Kętrzynie – Marzena Utko
Prezes MWiK Sp. z o.o. – Robert Popławski
Doradca Krajowego Zasobu Nieruchomości – Paweł Krassowski
Radni
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.
Następnie przewodnicząca obrad przedstawił poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
3.1. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
„KZN- Północ” Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na jego złożenie.
3.2. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o.
3.3. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
3.4. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 7-358/8 o pow. 356m2, KW OL1K/00041344/1 położonej przy
ul. Chopina w Kętrzynie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, na okres 10 lat.
3.5. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych.
3.6. zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
3.7. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
3.8. przekazania skargi do załatwienia według właściwości.
3.9. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021rok.
4.
5.
6.

Opinia wniosku w sprawie repatriacji.
Opinia wniosku wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Opinia projektu stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2021 roku.
7. Wytypowanie przedstawiciela komisji do zespołu dotyczącego gospodarowania odpadami
w zespole garaży.
8. Przyjęcie planu pacy komisji na I półrocze 2021 roku.
9. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu nr 30/20.
11. Przyjęcie protokołu nr 33/20.
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12. Przyjęcie protokołu nr 34/20
13. Przyjęcie protokołu nr 37/20.
14. Zamknięcie posiedzenia.
do którego nie zgłoszono zmian i przyjęto 6 głosami „za”.
Ad. pkt.3 Opiniowanie projektów uchwał:
3.1
Doradca Krajowego Zasobu Nieruchomości Paweł Krassowski wraz z Z-cą Burmistrza Maciejem Wróblem
omówili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej „KZN- Północ” Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na jego złożenie.
W dyskusji udział wzięli radni: Helena Szymkiewicz, Jerzy Baranowski, Dariusz Duczek, Zofia Waszkiewicz,
Alicja Biała, Tomasz Komorowski.
Radny Jerzy Branowski stwierdził, że ta propozycja nie jest dla miasta taka złota, klarowna, w mieście istnieje
KTBS. Zdaniem radnego ta oferta nie jest dla każdego. Jest to oferta głównie dla osób pracujących, osiągających
wyższe dochody, gdyż czynsz nie jest taki niski. Możemy być królikiem doświadczalnym, przystępując jako
pierwsi. Taka postawa kto pierwszy ten lepszy kojarzy mu się z prezentacją na produkty, a to jest inicjatywa na
całe życie. Mówi się, że gmina nie ponosi kosztów, a koszty przekazania gruntów będą poniesione, to nie będzie
wszystko bezpłatne i bez żadnych kosztów, jesteśmy miastem nie za bogatym, młodzież wyjeżdża z miasta, nie
możemy się porównywać z takimi miastami jak Gdańsk.
Doradca Krajowego Zasobu Nieruchomości Paweł Krassowski stwierdził, że nie jest akwizytorem, jego rola
dotyczy wsparcia, gdyż takie małe gminy bez wsparcia rządowego sobie nie poradzą.
Z-ca Burmistrza Maciej Wróbel powiedział, że zgodnie z ustawą wnioski będą rozpatrywane zgodnie
z kolejnością zgłoszeń i do czasu wyczerpania środków. KTBS jest brany pod uwagę jako zarządzający tymi
mieszkaniami.
Radny Dariusz Duczek stwierdził, że czuje niedosyt tego typu mieszkań na rynku, czynsz jest porównywalny do
najmu, jest to dobra inicjatywa, zakłada możliwość wykupu mieszkań, należy wesprzeć działania.
Radny Tomasz Komorowski stwierdził, że tempo w tej sprawie jest bardzo szybkie, dużo niejasności, nie jest
znany koszt obsługi spółki.
Innych uwag nie wniesiono.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.2.
Następnie przystąpiono do opiniowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów
„wstrzymujących się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.3.
Kierownik MOPS Marzena Utko omówiła projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz
określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Uwag nie wniesiono.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosów
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.4.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Katarzyna Jezierska omówiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7-358/8 o pow. 356m2, KW OL1K/00041344/1 położonej
przy ul. Chopina w Kętrzynie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, na okres 10 lat.
Radna Helena Szymkiewicz stwierdził, że władza rady jest ograniczona w czasie na kolejne 3 lata, przedłużając
umowę dzierżawy na kolejne 10 lat, zamyka się furtkę innym rządzącym. Radni powinni przedłużać do czasu
trwania kadencji.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”(1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.5.
Prezes MWiK Robert Popławski omówił projekt uchwały w uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2

3.6.
Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na
lata 2021-2033.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6 głosów
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.7.
Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na
rok 2021.
Radni nie wnieśli uwag.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6 głosów
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.8.
W tej części posiedzenia komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przekazania skargi do
załatwienia według właściwości.
Radni nie wnieśli uwag.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia
według właściwości.
3.9.
Następnie komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021rok.
Radni nie wnieśli uwag do planu na 2021r.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujący się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Ad. pkt 4.
Komisja omówiła wnioski w sprawie repatriacji rodzin z Kazachstanu.
Radna Zofia Waszkiewicz stwierdziła, że jest za przyjęciem rodziny. Zdaniem radnej dużo się rozmawia,
natomiast nic nie robi w tym kierunku. W związku z tym, że rozumie, że miasto w tej chwili nie ma takiej
możliwości, wstrzyma się od głosu przy głosowaniu.
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie: Kto z radnych jest za negatywna opinią powyższego
wniosku.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 3 głosów „za”, 2 głosów „przeciw”, 4 głosów
„wstrzymujący się” – negatywnie zaopiniowała wniosek o repatriację.
Ad. pkt 5.
Następnie Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Katarzyna Jezierska
omówiła wniosek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. M.C. Skłodowskiej w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.
Komisja przy udziale 8 członków obecnych w głosowaniu: 1 głos „za”, 3 głosów „przeciw”, 4 głosów
„wstrzymujący się” – negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.
Ad. pkt 6.
Komisja zapoznała się ze stanowiskiem w sprawie planów pracy komisji stałych na I półrocze 2021r.
Radna Helena Szymkiewicz stwierdziła, że Komisja Gospodarki Komunalnej powinna bardziej uszczegółowić
swój plan. Zaproponowała aby komisja w planie pracy ujęła przegląd infrastruktury komunalnej, przegląd stanu
chodników w mieście.
Komisja przy udziale 9 członków obecnych w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujący się” – postanowiła przełożyć opiniowanie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy
komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2021 roku na sesję.
Ad. pkt 7.
Komisja 7 głosami „za”, (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) wytypowała radnego Tomasza
Komorowskiego do zespołu dotyczącego gospodarowania odpadami w zespole garaży.
Ad. pkt 8.
Komisja przystąpiła do omówienia planu pracy na I półrocze 2021r.
Radny Daniel Sapiński zaproponował następujące tematy:

3



Zapoznanie się ze statutową działalnością Rady Seniorów, poprzez sprawozdanie w formie ustnej
prezentacji przez Przewodniczącego Rady Seniorów,
 Zapoznanie się ze statutową działalnością Rady Sportu, poprzez sprawozdanie w formie ustnej
prezentacji przez Przewodniczącego Rady Sportu,
 Zapoznanie się ze statutową działalnością Rady Kultury, poprzez sprawozdanie w formie ustnej
prezentacji przez Przewodniczącego Rady Kultury,
 Zapoznanie się ze statutową działalnością Rady Osób Niepełnosprawnych, poprzez sprawozdanie
w formie ustnej prezentacji przez Przewodniczącego Rady Osób Niepełnosprawnych,
 Zapoznanie się ze statutową działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, poprzez sprawozdanie w formie ustnej prezentacji przez Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 Zapoznanie się ze statutową działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
poprzez sprawozdanie w formie ustnej prezentacji Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Radna Zofia Waszkiewicz zaproponowała do planu pracy następujące tematy:
 Informacja
na
temat
zajęć
pozalekcyjnych
w
jednostkach
oświatowych
miasta
w rozbiciu na poszczególne szkoły za rok 2020 dot. rodzaju zajęć pozalekcyjnych, ilości uczniów
i nauczycieli prowadzących takie zajęcia oraz sposobu finansowania zajęć pozalekcyjnych.
 Informacja dot. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach w rozbiciu na składowe
wynagrodzeń, ilości zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych jednostkach, stopnia wykształcenia,
oraz kosztów ponoszonych przez miasto na wynagrodzenia.
 Koncepcja funkcjonowania sportu i rekreacji w mieście Kętrzyn.
Radna Helena Szymkiewicz zaproponowała ujęcie w planie, zapoznanie się z realizacją budżetów
i planów w placówkach oświatowych za rok 2020 w czasie pandemii.
Radny Dariusz Duczek stwierdził, że plan pracy jest zbyt obszerny, i zaproponował przeniesienie części
tematów na II półrocze 2021r.
Radny Daniel Sapiński wyraził zgodę, aby zaproponowane przez niego tematy przenieść do realizacji
w II półroczu 2021r.
Następnie przedstawiono poniższy plan pracy na I półrocze 2021r.:
1. Zapoznanie się z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.
2. Zapoznanie się z harmonogramem imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez miasto
zaplanowanych na 2021 rok.
3. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
4. Zapoznanie się przedsięwzięciami planowanymi przez Kętrzyńskie Centrum Kultury w roku 2021.
5. Podsumowanie działalności Kętrzyńskiego Centrum Kultury w 2020r.
6. Monitoring programów bieżących programów i inicjatyw związanych z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na rozwój oświaty, kultury i sportu.
7. Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych miasta w rozbiciu na
poszczególne szkoły za rok 2020 dot. rodzaju zajęć pozalekcyjnych, ilości uczniów i nauczycieli
prowadzących takie zajęcia oraz sposobu finansowania zajęć pozalekcyjnych.
8. Informacja dot. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach w rozbiciu na składowe
wynagrodzeń, ilości zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych jednostkach, stopnia wykształcenia,
oraz kosztów ponoszonych przez miasto na wynagrodzenia.
9. Koncepcja funkcjonowania sportu i rekreacji w mieście Kętrzyn.
10. Zapoznanie się z realizacją budżetów i planów w placówkach oświatowych za rok 2020 w czasie
pandemii.
11. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw skierowanych do komisji.
12. Opiniowanie projektów uchwał i stanowisk na sesje Rady Miejskiej w Kętrzynie.
który komisja - 9 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” – przyjęła.
Ad. pkt 9.Informacje, zapytania, wolne wnioski.
Radny Daniel Sapiński zgłosił następujące zapytania do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
1. Czy temat ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na terenie GMK zostanie włączony do prac komisji
stałych zgodnie z wnioskiem Radnego Dariusza Duczka złożonym podczas XXIX sesji RM z dnia
10.09.2020r oraz pismem mieszkańców ul. Mazurskiej 3,5 i 6 z dnia 1.10.2020r.?
2. Czy zamierza Pan odpisać mieszkańcom ul. Mazurskiej 3,5 i 6 na pismo skierowane do Rady Miasta
złożone w październiku 2020r. w przedmiocie powrotu do prac nad ograniczeniem nocnej sprzedaży
alkoholu i poinformować ich o decyzjach i działaniach w tej sprawie?
Ad. pkt 10.
Komisje jednogłośnie przyjęła protokół nr 30/20.
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Ad. pkt 11.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół nr 33/20.
Ad. pkt 12.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół nr 34/20.
Ad. pkt 13.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół nr 37/20.
Ad. pkt 14.
Wobec omówienia porządku obrad Przewodnicząca zamknąła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Irena Małachowska

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