PROTOKÓŁ Nr VII/2015
z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
która odbyła się w dniu 25 lutego 2015 roku o godzinie 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego otworzył obrady VII sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień
25 lutego 2015 roku.
W dalszej części swojej wypowiedzi mówca powitał radnych Rady Miejskiej,
Pana Marcina Witko Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zastępców
Prezydenta Miasta – Panią Zofię Szymańską i Pana Tomasza Jurka, Panią Katarzynę
Marchewkę Sekretarza Miasta i Panią Barbarę Kościstą Skarbnika Miasta,
pracowników Urzędu Miasta, zaproszonych gości, media lokalne oraz mieszkańców
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Poinformował, iŜ w obradach bierze udział 20 radnych, co stanowi 91 %
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgłaszania wniosków.

Radni obecni na sesji:
1. Kazimierz Baran
2. Krystyna Bobińska
3. Krzysztof Dziubałtowski
4. Jarosław Feliński
5. Adam Iwanicki
6. Zbigniew Kamiński
7. Cezary Krawczyk
8. Krzysztof Kruk
9. Marek Kubiak
10. Krzysztof Kuchta
11. Krzysztof Misiak
12. Wiesław Pawłowski
13. Krzysztof Pierściński
14. Kazimierz Pietrzyk
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15. Marcin Rybak
16. Urszula Seredyn
17. Marek Skrzypczyk
18. Beata Stańczyk
19. Radosław Szmidt
20. Tomasz Zdonek

Radni nieobecni na sesji:
1. Iwona Flamholc
2. Ewa Kaczmarek

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 2.
Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Pana Marcina Witko Prezydenta Miasta
stanowiące wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki, połoŜonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 65/67.
Mówca nadmienił, iŜ wycofanie tego projektu uchwały z porządku sesji
nie wymaga zgody Rady Miejskiej w głosowaniu.
Następnie mówca poinformował, iŜ w dniu 19 lutego 2015 roku wpłynęło
pismo od Pani Zofii Szymańskiej Zastępcy Prezydenta Miasta stanowiące wniosek
o włączenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania do składu
Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego przedstawicieli
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
włączenie przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji wymaga zgody
Rady Miejskiej w głosowaniu i poddał go pod głosowanie:
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Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, za włączeniem
przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji oddano 20 głosów, przy braku
głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ wniosek o włączenie
do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania do składu Rady Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego przedstawicieli Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego uzyskał wymaganą liczbę głosów.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
ponadto w dniu 23 lutego 2015 roku wpłynęło pismo od Pana Marcina Witko
Prezydenta Miasta stanowiące wniosek o włączenie do porządku obrad sesji
następujących projektów uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w „BudŜecie Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na 2015 rok”.
2. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata
2015 - 2022”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ włączenie do porządku
obrad w/w punktów wymaga zgody Rady Miejskiej w głosowaniu. Wobec
powyŜszego w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek o włączenie
do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w „BudŜecie
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”:
Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, za włączeniem
przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji oddano 20 głosów, przy braku
głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ wniosek o włączenie
do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w „BudŜecie Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok” uzyskał wymaganą liczbę głosów.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek
o włączenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały
nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015
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roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”:
Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, za włączeniem
przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji oddano 20 głosów, przy braku
głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ wniosek o włączenie
do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”
uzyskał wymaganą liczbę głosów.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował
włączenie punktów dotyczących budŜetu i wieloletniej prognozy finansowej jako
pkt 4 i 5 porządku sesji, natomiast projektu uchwały dot. Rady Muzeum
po projektach geodezyjnych, tj. w pkt 8 porządku sesji.

W dalszej kolejności Pan Kazimierz Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej przedstawił porządek sesji po zmianach, a mianowicie:
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
28 stycznia 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „BudŜecie Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia

„Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
połoŜonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowy Port nr 48.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
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połoŜonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 70,
ul. Warszawskiej nr 68, 68A i 68B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego przedstawicieli
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
9. Sprawozdanie

z

realizacji

„Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób
UzaleŜnionych i Ich Bliskich” za 2014 rok.
10. Sprawozdanie

z

realizacji

„Miejskiego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii na lata 2014 – 2015” za 2014 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej za 2014 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
2013 – 2015” za 2014 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016”
za 2014 rok.
14. Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o poddanie
pod

referendum

ogólnokrajowe

sprawy

przyszłości

Państwowego

Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi.
15. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
16. Informacja

o

działalności

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Korespondencja i sprawy róŜne.
19. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego przystąpiła do jego realizacji.
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Dotyczy punktu 3.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
protokół z VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28 stycznia 2015 roku był
wyłoŜony radnym do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z tym, iŜ nie wniesiono uwag do treści w/w protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania: w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, za przyjęciem
protokołu oddano 20 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących.
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego jednogłośnie przyjęła protokół
z VI sesji Rady Miejskiej.

Dotyczy punktu 4.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „BudŜecie
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta.
Poinformowała, iŜ przedłoŜony projekt uchwały zawiera jeden zapis dotyczący
przemieszczenia środków finansowych z rezerwy celowej na inwestycję polegającą
na budowie ulicy Chopina w wysokości 1.500.000 zł. PowyŜsza zmiana stała się
uzasadniona i konieczna z tego powodu, Ŝe w chwili obecnej trwa procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania z uwagi na to, Ŝe
oferty przewyŜszają wartość pierwotnie zapisanych środków na to zadanie,
tj. 5.000.000 zł. Zatem, aby skutecznie doprowadzić rozstrzygnięcie tej procedury
i wyłonienie wykonawcy staje się konieczne, aby na realizację tego zadania
podwyŜszyć plan finansowy o kwotę 1.500.000 zł.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji BudŜetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian
w „BudŜecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem
uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących. Rada Miejska jednogłośnie podjęła przedmiotową uchwałę.
W/w uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana pod
numerem VII/40/2015.

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 5.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2015
roku

w

sprawie

uchwalenia

„Wieloletniej

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

Finansowej

Prognozy
na

lata

2015 – 2022”.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Koścista Skarbnik Miasta.
Poinformowała, iŜ zgodnie z § 1 ust. 1 przedmiotowego projektu uchwały zmianie
ulega załącznik nr 1 do uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”, który
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Natomiast zgodnie
z ust. 2 niniejszego paragrafu zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały
nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2
do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
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W dalszej części wypowiedzi mówczyni poinformowała, iŜ przedłoŜony
projekt uchwały jest spowodowany podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian
w budŜecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 roku w poprzednim punkcie
porządku obrad sesji. Kwestia dotyczyła dokonania zmian limitu wydatków
na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Chopina” i z tej racji w tej pozycji następuje
zmiana zapisów w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Z tego
samego powodu zaszła konieczność dokonania zmian załącznika nr 1 w pozycji
tzw. wydatków inwestycyjnych objętych limitem.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji BudŜetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady
Miejskiej

poddał

pod

głosowanie

projekt

uchwały

o

zmianie

uchwały

nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2015
roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem
uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących. Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana
pod numerem VII/41/2015.

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto
Tomaszów

Mazowiecki,

połoŜonej

w

Tomaszowie

Mazowieckim przy ul. Nowy Port nr 48.

Przedmiotowy

projekt

uchwały

przedstawiła

Pani

Lucyna

Pietrzyk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówczyni poinformowała, iŜ
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działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Tomaszowa Mazowieckiego
numerami: 648/1, 648/2 i 648/3 połoŜone w obr. 13 w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Nowy Port nr 48 o łącznej powierzchni 602 m 2, stanowią własność Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie
z

zapisami

w

studium

kierunków

i

uwarunkowań

zagospodarowania

przestrzennego miasta działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
W związku z realizacją dochodów budŜetowych przygotowany został projekt
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ wyŜej opisanych działek.
SprzedaŜ ta będzie realizowana w trybie przetargu nieograniczonego.
Pan Marek Kubiak Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji BudŜetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ
nieruchomości

gruntowej

stanowiącej

własność

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki, połoŜonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowy Port nr 48.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem
uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących. Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana
pod numerem VII/42/2015.

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dotyczy punktu 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto
Tomaszów

Mazowiecki,

połoŜonej

w

Tomaszowie

Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 70, ul. Warszawskiej
nr 68, 68A i 68B.

Przedmiotowy

projekt

uchwały

przedstawiła

Pani

Lucyna

Pietrzyk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówczyni poinformowała, iŜ
działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Tomaszowa Mazowieckiego
numerami: 87, 89, 90, 92, 91 połoŜone w obr. 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Warszawskiej nr 70, ul. Warszawskiej nr 68, ul. Warszawskiej nr 68A,
ul. Warszawskiej nr 68B o łącznej powierzchni 3395 m2, stanowią własność Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Zgodnie

z

zapisami

w

studium

kierunków

i

uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego miasta działki znajdują się
zabudowy

śródmiejskiej

mieszkaniowej

jednorodzinnej

i

na terenach
wielorodzinnej.

W związku z realizacją dochodów budŜetowych przygotowany został projekt
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ wyŜej opisanych działek.
SprzedaŜ ta będzie realizowana w trybie przetargu nieograniczonego.
Pan Marek Kubiak Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Kazimierz Pietrzyk Przewodniczący Komisji BudŜetu i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej poinformował, iŜ komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, połoŜonej w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Warszawskiej nr 70, ul. Warszawskiej nr 68, 68A i 68B.
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Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem
uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących. Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana
pod numerem VII/43/2015.

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 8.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady
Muzeum

w

Tomaszowie

Mazowieckim

im.

Antoniego

hr. Ostrowskiego przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego.

Projekt uchwały przedstawił Pan Leszek Dąbrowski Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Rekreacji. Poinformował, iŜ w załączniku do uchwały
nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca
2014 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego określono imienny skład Rady Muzeum
na czteroletnią kadencję, do którego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
21 listopada 1996 roku o Muzeach członków powołuje m.in. „jednostka samorządu
terytorialnego tworząca muzeum”, natomiast zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 „właściwy
ze względu na siedzibę muzeum organ samorządu terytorialnego”; a więc Prezydent
Miasta z ramienia Organizatora oraz Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego.
PoniewaŜ w listopadzie 2014 roku zakończyła się kadencja Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2010-2014, i została wybrana nowa Rada
Muzeum

na

kadencję

2014-2018

istnieje

konieczność

zastąpienia

radnych

poprzedniej kadencji zasiadających w Radzie Muzeum Tomaszowa Mazowieckiego
im Antoniego hr. Ostrowskiego, radnymi bieŜącej kadencji. Taka sama konieczność
istnieje w związku z odwołaniem dotychczasowego Zastępcy Prezydenta Miasta,
Pana

Waldemara

Wendrowskiego,

który

w

składzie

Rady

Muzeum

był

przedstawicielem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powołanie
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na to miejsce Panią Zofię Szymańską, nowego przedstawiciela z ramienia
organizatora Muzeum, która została wyznaczona do składu Rady Muzeum
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 58/2015 z dnia
19 lutego 2015 r.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
zgodnie z projektem uchwały wybiera się dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej
do składu Rady Muzeum. Mówca poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Rady
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
Pan Marek Kubiak Przewodniczący Klubu Radnych Miejskich Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Seredyn i radnego Zbigniewa
Kamińskiego do składu Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
WyŜej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Rady
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
W dalszej części obrad Pan Leszek Dąbrowski Naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Rekreacji przedstawił brzmienie załącznika do projektu uchwały
uwzględniając zgłoszone kandydatury:
1. Zofia Szymańska - Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- Przedstawiciel Organizatora Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
2. Urszula Seredyn – Przedstawiciel Rady Miejskiej;
3. Zbigniew Kamiński – Przedstawiciel Rady Miejskiej;
4. Jan Rybak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum;
5. Wiesława Bogurat - etnograf, muzealnik, dyrektor Muzeum w Tomaszowie
Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego w latach 1991 - 2013;
6. ElŜbieta Szymańska - przedsiębiorca, właściciel hoteli, restauracji i sklepów
w Polsce i zagranicą, m.in. tomaszowskiej firmy KELMES;
7. dr Robert Kotowski - historyk, nauczyciel akademicki, Dyrektor Muzeum
Narodowego w Kielcach;
8. dr

Tomasz

Matuszak

- historyk,

archiwista

,

Dyrektor Archiwum

Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim;
9. dr Maria Piech - pracownik naukowy Wydziału Turystyki i Rekreacji
Uniwersytetu Łódzkiego, Filia w Tomaszowie Mazowieckim;
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10. Alicja Woźniak - etnolog, muzealnik, st. kustosz działu stroju i tkaniny
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania do składu Rady
Muzeum

w

Tomaszowie

Mazowieckim

im.

Antoniego

hr.

Ostrowskiego

przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, za podjęciem
uchwały oddano 18 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących. Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Przedmiotowa uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wpisana
pod numerem VII/44/2015.

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 9.
Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji
Społecznej Osób UzaleŜnionych i Ich Bliskich” za 2014 rok.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜsze sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radny Tomasz Zdonek w swojej wypowiedzi odniósł się do działalności
Fundacji Arka Nadziei mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz
narkomanii na terenie miasta. Mówca przytoczył kilka punktów dotyczących
działalności fundacji z przedłoŜonego radnym raportu. Fundacja ta współpracuje
między

innymi

z

Ministrem

Zdrowia

i

reprezentuje

Krajowe

Biuro

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W ostatnim roku w programie realizowanym
przez Arkę Nadziei wzięło udział 80 osób w wieku 15 – 19 lat z terenu miasta.
Kolejny program realizowany przez fundację to program readaptacyjny dla osób
uzaleŜnionych od środków psychotropowych. Kolejny program rekomendowany
przez Ministra Zdrowia to program dla uŜytkowników przetworów konopi.
Następnym działaniem Arki Nadziei jest realizacja kompleksowego programu
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z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym w postaci
cotygodniowych dyŜurów w punkcie konsultacyjnym. Ponadto są to działania
mające na celu promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez programy i warsztaty
profilaktyczne dla młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie między
innymi takich szkół, jak: Gimnazjum nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum
nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ulicy Tkackiej, II Liceum Ogólnokształcące.
Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano 5 spotkań
profilaktycznych dla rodziców dzieci i młodzieŜy z terenu miasta w ramach
programu „Zatrzymaj przemoc”. Udział w tym programie wzięło 226 osób z terenu
Tomaszowa Mazowieckiego. Fundacja prowadziła warsztaty z zakresu wiedzy
na temat HIV i AIDS współfinansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Ponadto
realizowano program we współpracy z Bankiem śywności w Łodzi wspierany
ze środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizowano
równieŜ program edukacyjny dla dzieci pt.: „Stop marnowaniu Ŝywności”
wspierany przez Bank śywności w Łodzi. Ponadto fundacja realizowała program
„Gwiazdkowa niespodzianka” współfinansowany przez światową organizację,
w ramach którego przygotowano 800 paczek przed świętami BoŜego Narodzenia
dla najbiedniejszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Mówca zapytał,
z jakiego powodu działalność Fundacji Arka Nadziei działającej na rzecz
mieszkańców miasta nie została uwzględniona w przedmiotowym sprawozdaniu?
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej podkreśliła, iŜ
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Integracji Społecznej Osób UzaleŜnionych i Ich Bliskich na 2014 rok był
przyjmowany w 2013 roku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się
na przestrzeganiu przyjętych procedur wynikających z ustawy o działalności
poŜytku publicznego, która wyraźnie określa sposób zlecania zadań poszczególnym
organizacjom. Corocznie ogłaszany jest konkurs ofert z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Fundacja

Arka

Nadziei

od

dłuŜszego

czasu

nie

składała

swojej

oferty

w konkursie i dlatego nie została ujęta w programie i sprawozdaniu. Organizacje
pozarządowe działające na terenie miasta wykonują bardzo szeroki zakres
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działalności, niemniej jednak w sprawozdaniu ujmowany jest jedynie zarys działań
wykonany w oparciu o przyjęty program.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy istnieją
przeciwwskazania odnośnie włączenia Fundacji Arka Nadziei do zapisów
przedmiotowego sprawozdania w przyszłym roku?
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała,
iŜ organizacja ta nie wykazywała chęci współpracy z Urzędem Miasta. Nie moŜna
zmusić organizacji do zmiany tej sytuacji.
Pani Zofia Szymańska Zastępca Prezydenta Miasta nadmieniła, iŜ
na przyszłość naleŜy zastanowić się nad załączeniem do przedmiotowego
sprawozdania

informacji

sprawozdawczych

z

działalności

poszczególnych

organizacji pozarządowych, aby radni mieli pełną wiedzę z całego zakresu tej
problematyki.
Radny Tomasz Zdonek wytłumaczył, iŜ jego intencją było wyłącznie
zwrócenie uwagi na to, Ŝe w sprawozdaniach nie naleŜy pomijać organizacji
pozarządowych,

które

działają

na

rzecz

mieszkańców miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego.
Radny Adam Iwanicki zapytał, czy wartość sprzedaŜy alkoholu w 2014 roku
wynosząca ponad 52.000.000 zł ma tendencję wzrostową czy malejącą w porównaniu
z rokiem poprzednim? Radny wyraził zdanie, iŜ dla bardziej przejrzystej oceny tej
sytuacji naleŜałoby rozwaŜyć moŜliwość podawania skali spoŜycia alkoholu
w litrach.
Radny Jarosław Feliński wystąpił z prośbą, aby na przyszłość przy
sporządzaniu przedmiotowych sprawozdań przy przedstawianiu poszczególnych
danych podawać stan roku poprzedniego dla lepszej oceny porównawczej.
Radny Krzysztof Misiak zapytał, czy zwiększenie ilości punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych ma wpływ na zwiększenie ich spoŜycia?
Radny Marcin Rybak zapytał, jaka jest przyczyna nie zakończenia 116 spraw
z 2013 roku dotyczących wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec
osób nadmiernie naduŜywających napojów alkoholowych?
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiadając
radnemu Marcinowi Rybakowi poinformowała, iŜ rozpatrywanie tego typu spraw
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wymaga

czasu

na

zebranie

dowodów

oraz

przeprowadzenie

rozmów

motywacyjnych z daną osobą. Zwykle rozpatrywanie tego typu spraw trwa 6 - 12
miesięcy. Dlatego teŜ skierowane do rozpatrzenia sprawy w drugiej połowie
lub pod koniec 2013 roku przeszły do rozpatrzenia w 2014 roku. Corocznie około
100 spraw przechodzi do rozpatrzenia na kolejny rok z racji trwania procedury.
W dalszej części wypowiedzi Pani Naczelnik odpowiedziała radnemu
Krzysztofowi Misiakowi tłumacząc, iŜ wydział nie jest w posiadaniu danych
statystycznych wskazujących na zwiększenie spoŜycia alkoholu ze względu
na zwiększenie liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. W ocenie
mówczyni w obecnych czasach jest tak łatwy dostęp do zakupu alkoholu, Ŝe
zwiększenie punktów jego sprzedaŜy nie miało większego wpływu na jego spoŜycie.
Mówczyni nadmieniła, iŜ w 2013 roku w drodze uchwały ustalono, Ŝe
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdować się będzie o 15 punktów
więcej niŜ dotychczas, tj. 165 punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem
sprzedaŜy z uwagi na powstawanie kolejnych supermarketów. Zmniejszono
natomiast o 30 punktów do 60 punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy. Łącznie liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych została
pomniejszona w porównaniu z poprzednią uchwałą.
Następnie mówczyni odpowiedziała radnemu Jarosławowi Felińskiemu
i poinformowała, iŜ dane odwołujące do roku poprzedniego ujmowane są
w uchwalanym programie na dany rok, nie zaś w sprawozdaniu, które odnosi się
do przyjętego programu. Niemniej jednak w miarę zapotrzebowania na tego typu
dane ze strony radnych skala porównawcza z rokiem poprzednim zostanie
uwzględniona w kolejnym sprawozdaniu.
Następnie mówczyni udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące wartości
sprzedaŜy alkoholu w porównaniu z rokiem 2013 informując, Ŝe wzrosła ona o około
2.000.000 zł. Mówczyni zobowiązała się do sprawdzenia, czy istnieje moŜliwość
przeliczenia spoŜycia alkoholu na litry. Dodała, iŜ wartość sprzedaŜy alkoholu
podawana jest według oświadczeń złoŜonych przed przedsiębiorców. Nie oznacza
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to, Ŝe zwiększyła się liczba osób uzaleŜnionych od alkoholu. Dane te pokazują
równieŜ, Ŝe okazjonalne spoŜycie alkoholu uległo zwiększeniu.
Radny Adam Iwanicki wystąpił z prośbą, aby przy sporządzaniu kolejnych
sprawozdań uwzględnić jednak wartości sprzedaŜy alkoholu wyraŜoną w litrach.
Radny zwrócił uwagę, iŜ być moŜe wzrost wartości sprzedaŜy alkoholu o 2.000.000
zł w porównaniu z rokiem 2013 był spowodowany wzrostem cen alkoholu, wówczas
moŜna traktować, Ŝe utrzymywała się tendencja malejąca w sprzedaŜy i spoŜyciu
alkoholu.
Pani

Wanda

Rybak

Naczelnik

Wydziału

Polityki

Społecznej

poinformowała, iŜ poczyni starania w zakresie dokonania szerszej analizy
zagadnień, o których wspomniał radny Adam Iwanicki przy okazji uchwalania
programu na 2016 rok.
Radny Zbigniew Kamiński zapytał o częstotliwość obradowania Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pani

Wanda

Rybak

Naczelnik

Wydziału

Polityki

Społecznej

poinformowała, iŜ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmuje codziennie interesantów w swojej siedzibie. Ponadto działają zespoły
orzecznicze dwa razy w ciągu tygodnia.
Radny Wiesław Pawłowski zwrócił uwagę na złoŜoność problemu
alkoholowego

i

zauwaŜył,

iŜ

osoby

uzaleŜnione

borykają

się

najczęściej

z bezrobociem. Dlatego teŜ naleŜy stwarzać warunki do rozwoju gospodarczego
miasta i tworzenia nowych miejsc pracy. Tomaszów Mazowiecki powinien stać się
miastem przyjaznym dla przedsiębiorców. Ponadto w Tomaszowie Mazowieckim
obserwuje

się

„pustkę

kulturową”,

gdzie

brakuje

oferty

kulturalnej

dla mieszkańców. Warto zainwestować, aby wyjść z działaniami ośrodków kultury
do ludzi.
Radny Jarosław Feliński zapytał, czy liczba uczniów biorących udział
w programach profilaktycznych w szkołach obejmuje wszystkich uczniów
czy tylko uczniów mających problem z alkoholem? Radny nadmienił, iŜ
w sprawozdaniu brakuje danych wskazujących szkołę, która jest najbardziej
naraŜona na spoŜycie alkoholu.
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Ponadto radny poprosił o ustosunkowanie się do wysokości środków
uzyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych

w

kwocie

1.235.393,07

zł

oraz

środków

wydatkowanych

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 1.273.635,29 zł.
Radny zwrócił uwagę, iŜ na profilaktykę wydatkuje się o prawie 40.000 zł więcej
niŜ uzyskuje się dochodów ze sprzedaŜy alkoholu.
Radny wyraził zdanie, iŜ w sprawozdaniu powinna być zawarta informacja
na temat wyników kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz
punktów starających się o zezwolenie.
Pani

Wanda

Rybak

Naczelnik

Wydziału

Polityki

Społecznej

poinformowała, iŜ na realizację przedmiotowego programu wykorzystywane są
nie tylko wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu, ale równieŜ
środki nie wydatkowane w poprzednich latach. Tak więc faktyczny przychód jest
wyŜszy niŜ wpływy z tytułu zezwoleń. Nadmieniła, iŜ w 2014 roku wydatkowano
kwotę 1.316.344,29 zł. Podana kwota na stronie 2 przedmiotowego sprawozdania
to tylko cząstkowa kwota całego budŜetu w ramach realizacji programu.
Radna Krystyna Bobińska zapytała, czy Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych posiada wiedzę na temat nielegalnych źródeł sprzedaŜy
alkoholu w mieście? Czy podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku? Czy prowadzona jest współpraca z policją w tym zakresie?
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała,
iŜ brak jest podstaw prawnych pozwalających na rozwiązanie problemu
z występowaniem nielegalnych punktów sprzedaŜy alkoholu. Były prowadzone
rozmowy z policją, która posiada wiedzę o istnieniu takich miejsc. Osoba sprzedająca
nielegalnie alkohol powinna być złapana na gorącym uczynku, aby móc zastosować
wobec niej sankcje karne. Przy sporządzaniu sprawozdania Wydział Polityki
Społecznej zwracał się do policji z prośbą o podanie informacji na temat liczby
punktów nielegalnej sprzedaŜy alkoholu. Z odpowiedzi wynikało, Ŝe policja
nie posiada takich danych.
Radny Jarosław Feliński zwrócił uwagę na sytuację, kiedy miasto pozbywa
się moŜliwości pozyskania znacznych dochodów do budŜetu miasta w związku
z istnieniem nielegalnych punktów sprzedaŜy alkoholu i papierosów. Wobec
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powyŜszego

radny

zasugerował,

aby

odpowiednie

słuŜby

szczególnie

zainteresowały się przedmiotowym problemem przy współpracy z mieszkańcami.
Radny nadmienił, iŜ nie moŜe się zgodzić z tym, Ŝe osoby prowadzące działalność
gospodarczą związaną ze sprzedaŜą alkoholu dokonują opłat za korzystanie
z zezwoleń na jego sprzedaŜ, a inni sprzedają alkohol nielegalne.
Pani Zofia Szymańska Zastępca Prezydenta Miasta dodała, iŜ odbywa się
stała współpraca z odpowiednimi słuŜbami w zakresie rozwiązywania poruszonych
problemów, równieŜ z policją. Zwróciła uwagę, iŜ problem ten jest bardzo szeroki
i złoŜony. Czynnikiem decydującym o istnieniu nielegalnych punktów sprzedaŜy
alkoholu jest przyzwolenie społeczne.
Radny Radosław Szmidt zasugerował, aby przy sporządzaniu kolejnych
sprawozdań uwzględnić informację na temat liczby osób, którym udało się wyleczyć
z uzaleŜnienia od alkoholu. W ocenie radnego taka informacja zobrazuje skuteczność
realizacji programów.
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała,
iŜ choroba alkoholowa nie jest uleczalna. Sprawozdanie zawiera jedynie liczbę osób
objętych działaniami w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Podejmowane są działania uświadamiające mieszkańców o skutkach
spoŜywania alkoholu oraz działania wspomagające dla osób uzaleŜnionych, aby
wytrwały w trzeźwości. Wyjaśniła, iŜ brak jest moŜliwości podania statystyk w tym
zakresie.
Radny Radosław Szmidt nadmienił, iŜ Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta podaje informację, Ŝe dwie osoby wyszły z uzaleŜnienia od alkoholu,
znalazły pracę i zatrudnienie.
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała,
iŜ informacja ta dotyczyła osób bezdomnych, które zafunkcjonowały w środowisku.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej zgodził się z Panią
Naczelnik i stwierdził, iŜ osoby uzaleŜnione borykają się z chorobą alkoholową
do końca Ŝycia.
Radni nie wnieśli więcej zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dotyczy punktu 10.
Sprawozdanie

z

realizacji

„Miejskiego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015” za 2014 rok.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜsze sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radny Tomasz Zdonek zapytał, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ponosi koszty terapii osoby uzaleŜnionej w ośrodku „MONAR”? Czy kosztów tych
nie powinien pokrywać NFZ?
Pani

Wanda

Rybak

Naczelnik

Wydziału

Polityki

Społecznej

poinformowała, iŜ niektóre ośrodki korzystają z refundacji i pobyt jest bezpłatny.
W przypadku opisanym w sprawozdaniu osoba uzaleŜniona umieszczona
w ośrodku „MONAR” miała pokryte koszty pobytu z budŜetu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, iŜ moŜe zwrócić się do Ośrodka o przedstawienie
szczegółów dotyczących tego przypadku i przekazać te informacje radnemu
w późniejszym czasie.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iŜ
do placówek trafiają równieŜ osoby, które nie są ubezpieczone i koszty leczenia
winna pokryć dana gmina.
Radni nie więcej zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 11.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej za 2014 rok.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜsze sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dotyczy punktu 12.
Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2013 – 2015” za 2014 rok.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜsze sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radny Marcin Rybak zapytał, czy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego
otrzymali dostateczną informację na temat moŜliwości uzyskania Tomaszowskiej
Karty DuŜej Rodziny 3+? Mówca zapytał równieŜ, czy w publicznym Ŝłobku
honorowana jest w/w karta? Radny zapytał, z czego wynika potrzeba poszerzenia
liczby

placówek

wsparcia

dziennego

o

świetlice

środowiskowe?

Poprosił

o informację na temat lokalizacji istniejących świetlic środowiskowych na terenie
miasta.
Pani Wanda Rybak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała,
iŜ w Ŝłobku funkcjonuje Tomaszowska Karta DuŜej Rodziny 3+, z której na dzień
dzisiejszy skorzystały trzy rodziny. Nadmieniła, iŜ istnieje moŜliwość udostępnienia
sprawozdania za 2014 roku z zakresu funkcjonowania karty. Dodała, iŜ jej zdaniem
informacja o moŜliwości skorzystania z karty była dostatecznie podana do publicznej
wiadomości. Informacja była przekazywana przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz za pośrednictwem strony internetowej. Ponadto mieszkańcy
Tomaszowa Mazowieckiego wiedząc o istnieniu ogólnopolskiej karty, dowiadywali
się o tomaszowskiej karcie. Mówczyni poinformowała, iŜ działają trzy świetlice
środowiskowe: świetlica socjoterapeutyczna oraz dwie świetlice opiekuńczo –
wychowawcze.
Pani

Jolanta

Szustorowska

Dyrektor

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej dodała, iŜ świetlica socjoterapeutyczna działa przy Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy przy ulicy św. Antoniego 55 (40 uczestników).
Jedna ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych działa przy Stowarzyszeniu Rodzin
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Kombatantów 1/3, zaś kolejna działa
przy Społeczności Chrześcijańskiej TOMY przy ulicy Jerozolimskiej. W ocenie
Ośrodka ze względu na zapotrzebowanie powinna powstać świetlica środowiskowa
dla młodzieŜy.
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Radni nie wnieśli więcej zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 13.
Sprawozdanie

z

realizacji

„Miejskiego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016” za 2014 rok.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜsze sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej.
Radny Tomasz Zdonek zapytał, czy gmina posiada moŜliwości prawne, aby
stworzyć warunki pełnoletnim podopiecznym domu dziecka do uzyskania lokalu
mieszkalnego? Mówca poruszył równieŜ temat dotyczący kosztów utrzymania
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez powiat
tomaszowski w wysokości 6.962,61 zł miesięcznie.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iŜ
faktycznie budzi niepokój wysoka kwota utrzymania dziecka w domu dziecka, kiedy
w rodzinnych domach dziecka kwota ta kształtuje się na poziomie 2.000 zł.
Poinformował,

iŜ

w

momencie

chęci

usamodzielnienia

się

pełnoletniego

podopiecznego domu dziecka Dyrektor Domu Dziecka występuje z wnioskiem
o wpisanie go na listę osób oczekujących o przydział lokalu komunalnego. W miarę
moŜliwości przyznawany jest lokal mieszkalny w zaleŜności od indywidualnej
sytuacji wnioskodawcy. Ponadto taka osoba wychodząc z domu dziecka otrzymuje
wsparcie finansowe.
Pani

Jolanta

Szutorowska

Dyrektor

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej dodała, iŜ gmina współuczestniczy w udzielaniu pomocy pełnoletnim
podopiecznym opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, gdyŜ
aktualnie dwóch wychowanków zamieszkuje mieszkanie chronione będące
w zasobach komunalnych.
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Radny Wiesław Pawłowski nadmienił, iŜ naleŜy liczyć się z wysokimi
kosztami pobytu dzieci w domach dziecka, które wiąŜą się z kosztami eksploatacji,
remontów, utrzymania obiektu oraz całodobowej opieki. NaleŜy dbać o zwiększenie
środków na funkcjonowanie tych obiektów. Następnie odniósł się do kwestii
zabezpieczenia mieszkań dla podopiecznych domów dziecka. Stwierdził, iŜ problem
tkwi w braku tych mieszkań w zasobach komunalnych. W ostatnim czasie
nie realizowano budownictwa komunalnego. Rozwój w tym kierunku otworzy
moŜliwości zapewnienia mieszkań równieŜ podopiecznym domów dziecka.
Radni nie wnieśli więcej zapytań w kwestii przedmiotowego sprawozdania,
przyjmując je do wiadomości.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 14.
Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”
i Polskiej Ziemi.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
na poprzedniej sesji w dniu 28 stycznia 2015 roku radny Krzysztof Misiak zachęcał
do włączenia się w akcję zbierania podpisów w sprawie poparcia wniosku
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi. W ślad za tym
działaniem oraz w oparciu o Statut Miasta Tomaszowa Mazowieckiego grupa
radnych

przygotowała

równieŜ

projekt

apelu

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Mazowieckiego w przedmiotowej sprawie, którego treść przedstawił radny
Krzysztof Misiak.
Radny

Krzysztof

Misiak

przedstawił

treść

przedmiotowego

apelu

o następującej treści, a mianowicie:
„Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego popiera inicjatywę Prawa
i Sprawiedliwości o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości
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Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi
zawierającą następujące pytania:
1) czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego
w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59;
ostatnia zmiana z 2013 r. Nr 628, poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę
tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
2) czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu
Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce
– uwzględniając, iŜ stanowisko Rządu do zmiany w Traktacie powinno być
następujące: „Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie moŜliwy od roku,
w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90 %
średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw Unii
Europejskiej”?
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego apeluje do Pani Premier Ewy
Kopacz i Pana Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o rozpoczęcie procedury
referendalnej i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tej sprawie.”
Pan

Krzysztof

Kuchta

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

dodał,

iŜ

przedmiotowy projekt apelu radni otrzymali w formie pisemnej.
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi.
Wynik głosowania: w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za przyjęciem
przedmiotowego apelu oddano 19 głosów, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących. Apel jednogłośnie został przyjęty przez Radę
Miejską.
Niniejszy apel uzyskał wymaganą liczbę głosów i w treści przyjętej przez
Radę Miejską zostanie skierowany do Pani Premier Ewy Kopacz i Pana Marszałka
Sejmu

Radosława

Sikorskiego

o

rozpoczęcie

procedury

referendalnej

i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tej sprawie.
Przedmiotowy apel znajduje się w załączeniu do protokołu.
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Dotyczy punktu 15.
Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między
sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej
sesji.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜszą informację radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowej informacji,
przyjmując ją do wiadomości.

W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 16.
Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
powyŜszą informację radni otrzymali w formie pisemnej.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań w kwestii przedmiotowej informacji,
przyjmując ją do wiadomości.

W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotyczy punktu 17.
Interpelacje i wnioski radnych.

W punkcie 17. porządku obrad sesji Rady Miejskiej radni nie zgłosili
interpelacji i wniosków, przystępując do realizacji kolejnego punktu.
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Dotyczy punktu 18.
Korespondencja i sprawy róŜne.

Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
w związku z zainteresowaniem środowiska senioralnego utworzeniem na terenie
miasta Rady Seniorów Komisja Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej podjęła
inicjatywę w zakresie powołania Miejskiej Rady Seniorów. Podczas posiedzenia
komisji w dniu 18 lutego 2015 roku z udziałem przedstawicieli tomaszowskich
środowisk senioralnych rozpoczęto konsultacje społeczne oraz przedstawiono
wstępny projekt statutu Miejskiej Rady Seniorów. Podczas kolejnego posiedzenia
komisji zaplanowano przyjęcie propozycji statutu Miejskiej Rady Seniorów
i skierowanie go pod obrady sesji Rady Miejskiej.
Ponadto mówca poinformował, iŜ w związku z powołaniem na funkcję
Zastępcy Prezydenta Miasta Pani Zofia Szymańska złoŜyła rezygnację z mandatu
radnego Rady Miejskiej uzyskanego w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.
Zgodnie z nową ustawą Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego wskutek
pisemnego zrzeczenia się mandatu stwierdza Komisarz Wyborczy w drodze
postanowienia.
Pan Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ
Przewodniczącym Klubu Radnych Miejskich Prawa i Sprawiedliwości został radny
Marek Kubiak.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

poinformował,

iŜ

radni

otrzymali

zaproszenia na następujące spotkania:
1. MłodzieŜowy Dom Kultury zaprosił na podsumowanie konkursu „śołnierze
Wolności” w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy Placu Kościuszki.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 zaprosił na finał
XII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj swój świat” w dniu
27 lutego 2015 roku o godzinie 12.15 w siedzibie szkoły.
3. Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim
zaprosiła na mszę świętą z okazji ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem
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Pamięci śołnierzy Wyklętych w dniu 28 lutego 2015 roku o godzinie 18.00
w Kościele św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim.
4. Dyrektor Muzeum zaprosił na zaproszenie na wykład Mieczysława Góry
z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. BYKOWNIA czwarty
Cmentarz Katyński w dniu 6 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie
Muzeum.

Mówca nadmienił, iŜ kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na dzień
25 marca 2015 roku.

Dotyczy punktu 19.
Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad sesji Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

oraz

braku

głosów

w

dyskusji

Pan

Krzysztof

Kuchta

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji zakończono o godzinie 13.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Edyta Wieteska
Inspektor Biura Rady Miejskiej

Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
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