Protokół nr 11/2018
posiedzenia Komisji Społecznej,
które odbyło się w dniu 15 lutego 2018 roku
w godzinach od 9.00 do 11.30
w sali nr 41 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
Na 10 członków Komisji Społecznej w posiedzeniu uczestniczyło 6 osób, zgodnie
z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Nieobecni usprawiedliwieni:
Mirosław Gańko, Paweł Grobelny, Darian Paszek, Grzegorz Majchrzak.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Czuszke – I zastępca Burmistrza Krotoszyna
2. Pan Grzegorz Galicki – Skarbnik Gminy
3. Pan Michał Kurek – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
4. Pani Justyna Kozłowska – p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
5. Pani Marlena Zielezińska – p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki
Przestrzennej
6. Pan Grzegorz Niedbała – pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
7. Pan Piotr Mikołajczyk – dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie
8. Przedstawiciele prasy lokalnej.
Pan Krzysztof Manista, przewodniczący Komisji Społecznej otworzył posiedzenie,
powitał zebranych.
Na wstępie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z posiedzenia z dnia 18
stycznia 2018 r. Żaden z radnych nie zgłosił uwag do powyższego, w związku z tym,
przewodniczący uznał protokół za przyjęty.
Przewodniczący komisji przypomniał, że członkowie komisji otrzymali porządek na piśmie
(załącznik nr 2 do protokołu) wraz z materiałami do dyskusji. Dokonano zmian w porządku
obrad, wobec czego porządek przyjęto 6 głosami „za” na 6 obecnych w następującym
brzmieniu:
1. Program obchodów 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości oraz wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGKiM Sp. z o. o. w Krotoszynie na
lata 2018-2020
b) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.17.2018.10 z dnia 29
stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia położonej w
miejscowości Krotoszyn nazwy Konstantego Skąpskiego,
c) nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Jerzemu Wojtaszkowi,
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej,

f) zmiany uchwały nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
29 października 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn,
g) zmiany uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,
h) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
i) zmian w budżecie na 2018 rok
3. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zamknięcie obrad.
Punkt 1
Program obchodów 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości oraz wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Omówienia tematu dokonał pan Grzegorz Niedbała. Przedstawił szczegółowo program
obchodów 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości oraz wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Radny Janusz Bartoszewski sugerował, by Szkoła Podstawowa nr 1 szczególne zaangażowała
się w obchody.
Pan Grzegorz Niedbała wyjaśnił, że w szkole tej odbędzie się prelekcja prowadzona przez
Edwarda Jokiel.
Pan Ryszard Czuszke zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez pracowników Muzeum
publikacji na temat 100-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Święta
Niepodległości. Ponadto jego zdaniem w obchody powinny włączyć się sołectwa i rady
osiedla.
Pan Krzysztof Manista oznajmił, że Związek Harcerstwa Polskiego również będzie obchodzić
rocznicę powstania i zapewnił, że również włączą się w obchody.
Pan Piotr Mikołajczyk poinformował, że planowane jest opracowanie broszury poświęconej
powstaniu wielkopolskiemu.
Pan Krzysztof Manista zaproponował przyjęcie przez członków komisji następującego
wniosku:
Komisja Społeczna wnioskuje o wydanie przez Muzeum Regionalne broszury na temat 100rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Święta Niepodległości.
Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” na 6 obecnych.
Komisja Społeczna 6 głosami „za” na 6 obecnych przyjęła omawiany program.
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Punkt 2
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGKiM Sp.
z o. o. w Krotoszynie na lata 2018-2020
Materiał członkowie komisji otrzymali- załącznik nr 3 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawił pan Michał Kurek. Poinformował, że zmieniło się prawo
wodne i stąd konieczność zmiany planu rozwoju przez PGKiM. Nowy plan
przedstawia wszystkie przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, sposoby ich
finansowania. Ponadto, by PGKiM mogło złożyć wniosek ws. opłat za wodę musi
uchwalić nowy plan.
Radny Karol Kaj pytał się, czy należy spodziewać się podwyżek za wodę i ścieki.
Pan Michał Kurek udzielił stosownych wyjaśnień.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami „za” na 6
obecnych.
b) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.17.2018.10
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia położonej
w miejscowości Krotoszyn nazwy Konstantego Skąpskiego
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 4 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawiła pani Marlena Zielezińska.
Radny Janusz Bartoszewski apelował, by zabiegać o pozostawienie nazwy ulicy 23
Stycznia.
Pani Marlena Zielezińska poinformowała, że od wczoraj mamy ulicę Konstantego
Skąpskiego.
Pan Krzysztof Manista podkreślił, że nasze oburzenie związane ze zmianą nazwy
ulicy powinno znaleźć odzwierciedlenie w apelu Rady Miejskiej, musimy
manifestować swoje stanowisko w tej sprawie.
Radny Ryszard Łopaczyk pytał o wymianę dokumentów w związku ze zmianą nazwy
ulicy.
Pani Marlena Zielezińska udzieliła stosownych wyjaśnień.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami „za” na 6
obecnych.
c) nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Jerzemu Wojtaszkowi
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 5 do protokołu.
Projekt uchwały przestawił pan Krzysztof Manista.
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Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 6 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Kozłowska.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej
i Gorzupskiej
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 7 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Kozłowska.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
Pani Justyna Kozłowska zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska przez członków
komisji w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej opłat planistycznych,
adiacenckich.
Pan Krzysztof Manista sugerował, by do tematu powrócić na początku nowej
kadencji, na chwilę obecną nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały.
f) zmiany uchwały nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
29 października 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 8 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawił pan Ryszard Czuszke.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
g) zmiany uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na
2018 rok
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 9 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawił pan Ryszard Czuszke.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
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h) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krotoszyn
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 10 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawił pan Grzegorz Galicki.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za” na 5
obecnych.
i) zmian w budżecie na 2018 rok
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 11 do protokołu.
Projekt uchwały przedstawił pan Grzegorz Galicki.
Radny Janusz Bartoszewski pytał o opracowanie dokumentacji „Promenada”.
Pan Ryszard Czuszke wyjaśnił, że planowane jest poszerzenie ścieżki rowerowej
i zrobienie nowej nakładki.
Radny Karol Kaj sugerował, przed przejściem dla pieszych na ulicy Witosa ustawić
znak umożliwiający przejazd rowerem przez pasy.
Wobec braku pytań przewodniczący komisji poddał pod głosowanie autopoprawki
przedstawione przez pana Grzegorza Galickiego.
Komisja Społeczna 5 głosami „za” na 5 obecnych przyjęła zgłoszone autopoprawki.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 5 głosami „za” na 5 obecnych.
Punkt 3
Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
Materiał członkowie komisji otrzymali – załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja Społeczna 5 głosami „za” na 5 obecnych przyjęła do wiadomości informację o pracy
Burmistrza.
Punkt 4
Zapytania i wolne głosy
Pan Ryszard Czuszke przedstawił koncepcję termomodernizacji Krytej Pływalni „Wodnik”.
Poinformował, że jest możliwość pozyskania pieniędzy z funduszu Jessica na ww. zadanie.
W ramach termomodernizacji zostanie przebudowany dach nad salą basenową, wykonana
zostanie ekspertyza dźwigarów, nastąpi wzmocnienie i wymiana elementów dźwigarów.
Ponadto wykonana zostanie izolacja termiczna podejść, instalacja odzysku ciepła, instalacja
fotowoltaiczna, wymienione zostaną okna dachowe, oprawy oświetleniowe. Dodał, że
planowana jest również rozbudowa basenu do nauki pływania. Całkowity szacunkowy koszt
tej inwestycji to kwota około 6,5 mln zł.
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Pan Grzegorz Galicki podkreślił, że z uwagi na fakt iż spółka nie kwalifikuje się do
programów termomodernizacyjnych by otrzymać dotację, jedynym rozwiązaniem jest
pożyczka z funduszu Jessica. Wyjaśnił, że pożyczka ta nie zwiększy zadłużenia budżetu
gminy, ponieważ zostanie zaciągnięta przez spółkę i to ona przy wsparciu gminy będzie ją
spłacać. Pożyczka byłaby na 20 lat, średnio rocznie do spłaty byłoby 300 tys. zł plus odsetki
na bardzo niskim poziomie. Podkreślił, że inwestycja ta jest konieczna i w pełni popiera
propozycje Burmistrza. Dodał, że pożyczka w 100% sfinansowałaby remont i rozbudowę
basenu.
Radny Ryszard Łopaczyk wyraził swoje poparcie dla tej propozycji.
Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie przez członków komisji następującego
wniosku:
Komisja Społeczna wnioskuje o podjęcie przez Burmistrza działań zmierzających do
zaciągnięcia pożyczki z funduszu Jessica na termomodernizację oraz remont Krytej Pływalni
„Wodnik” w Krotoszynie.
Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” na 5 obecnych.
Przewodniczący komisji poinformował, że w dniu 2 marca Komisja Budżetowo-Gospodarcza
odbędzie wizję lokalną w firmie Mahle. Chętni członkowie komisji mogą zgłaszać się
w Biurze Rady.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokolant
Karolina Łąkowska

Przewodniczący komisji
Krzysztof Manista
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