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Programy gminne przyjęto
Uchwały w sprawie gminnych programów omówione
zostały przez pełnomocnika burmistrza do spraw
uzależnień - Alinę Molicką. Podczas obrad omawiano
cztery programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Narkomanii; Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania
Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych; Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie. Przypomniano, że pierwszy Program
uchwalany jest corocznie, a pozostałe na lata 20142016. Zgodnie z przepisami zadaniem gminy jest prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami, programy
zawierają zestawienie zadań, które gmina będzie realizować. Są one tożsame z założeniami odpowiednich
ustaw i programami wyższego szczebla. Przewodnicząca przypomniała, że dokumenty były omawiane
na komisjach Rady Miejskiej. W głosowaniu wszystkie programy zostały przyjęte.
Dopłacą do dożywiania
W dalszej części obrad zajęto się sprawami związanymi z uprawnieniami do dożywiania dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Radnych w tematykę wprowadziła dyrektorka Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej Barbara Szramka. Gmina realizuje rządowy
program w kwestii dożywiania. 60 proc. wydatków
na dożywianie pokrywane jest z budżetu państwa. W
ubiegłym roku z tej formy skorzystało w szkołach 329
dzieci, a 265 osób skorzystało z dofinansowania na
zakup żywności. Łącznie w ubiegłym roku na ten cel
wydano ponad 342 tys. zł. Przyjęcie uchwały przez
Radę Miejską spowodowało, że z pomocy mogą skorzystać także osoby które mają 150 proc. kryterium
dochodowego. Przypomnijmy, że obecnie wynosi
ono 456 zł na członka rodziny oraz 542 zł na osobę
samotną.
Stawki za wodę bez zmian
Ważną uchwałą rozpatrywaną na Sesji było zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie za
okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca
2015 roku. Wprowadzenie do niniejszej uchwały poczynił prezes Zarządu PGK Maciej Ganowicz. Powyższe taryfy sporządzono w oparciu o wykonanie zadań
rzeczowych i finansowych za rok ubiegły. Zaplanowane zużycie 1 650 tys. metrów sześciennych, zostało
to przekroczone o 25 tys. I taką zwiększoną ilość założono w roku bieżącym. Uzyskany przychód z tego
tytułu pozwoli zrekompensować wzrost kosztów
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amortyzacji, podatku od budowli, inwestycji wodociągowych, dlatego na rok bieżący nie przewidziano
wzrostu taryfy za zaopatrzenie w wodę. Przewidziano jednak podwyższenie taryfy za odprowadzanie
ścieków.
Co
roku odnoszone to jest do
ilości ścieków
dopływających
do oczyszczalni, a koszty te
wzrosły. Należy także pokryć ubiegłoroczne inwestycje związane z kanalizacją, m.in. w
Nowych Tłokach. Dlatego zaproponowano wzrost o
20 groszy netto na 1 metrze sześciennym. W dyskusji
radni optowali za tym, aby podłączyć do kanalizacji
jeszcze 5,5 proc. tych posesji, których właściciele mimo takiej możliwości tego jeszcze nie uczynili, a to
spowoduje obniżenie ogólnych kosztów. Prezes Ganowicz zapowiedział, że w tej materii będą wspólnie
ze Strażą Miejską przeprowadzane szczegółowe kontrole, np. w Obrze, gdzie znajduje się takich 36 niepodłączonych posesji, a w całej gminie 283. Kontrole
będą dotyczyły
szamb i potwierdzeń
wywozu
ścieków. Z podwyżką o 20 gr
nie zgodził się
radny Marian
Zembrowski,
który
wyliczał
szereg
spraw
związanych
z
funkcjonowaniem PGK, w
jego ocenie niesłusznie podniosły koszt usługi.
Na przykład PKG przeznacza na utylizację resztek pozyskanych z kanalizacji aż 408 tys. zł. Radny uważa,
że po zbadaniu tego osadu można go przeznaczyć po
zmniejszonych kosztach dla gospodarstw rolnych.
Prezes PGK odniósł się do wszystkich uwag radnego,
a co do utylizacji stwierdził, że w poprzednich latach
100 proc. oddawano rolnikom, a w bieżącym roku
nie ma na to chętnych w gminach obsługiwanych,
czyli wolsztyńskiej i siedleckiej. Dyskusja odnośnie
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funkcjonowania Spółki trwała bardzo długo, inni radni pytali dodatkowo o inwestycje, amortyzację czy o
zużycie prądu. Całość podsumował burmistrz Andrzej Rogozinski przypominając, że powołując PGK

przyjęto określone założenia, z których najważniejszą
jest ta, aby świadczone usługi były jak najtańsze, ale
jednocześnie, aby poziom tych usług odpowiadał
oczekiwaniom mieszkańców. Urząd Miejski cały czas
pełni stały nadzór właścicielski. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecny jest burmistrz albo jego
przedstawiciel, który czuwa nad efektywnością podejmowanych decyzji. Uchwałę przyjęto przy dwóch
głosach przeciwnych.
Zapytania radnych
W tym punkcie Sesji Rady Miejskiej padło pytanie
dotyczące organizacji przewozów autobusowych i
sprzedaży dworców PKS i PKP. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z przepisami samorząd odpowiedzialny jest za dworzec autobusowy dopiero w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców. Mimo to
Urząd Miejski podjął działania w tej sprawie. Teren
dworca PKS został zakupiony przez podmiot prywatny, ale otrzymano zapewnienie, że przez co najmniej
pierwszy kwartał roku będzie on działał na dotychczasowych zasadach. Rozpoczęto już starania o przeniesienie przystanku autobusowego dla wsiadających
na działkę, której właścicielem jest PKP. Trwa opracowywanie różnych wariantów, niekoniecznie ograniczonych do miejsca między wiaduktem a budynkiem spedycyjnym. Być może będzie to na placu za
wiaduktem. Jednakże zachodzi obawa, że wydanie
decyzji przez właściciela działki będzie trwało zbyt
długo, dlatego rozważa się wydzierżawienie terenu.
Już przy dzierżawie można utwardzić teren i zainstalować zadaszenie. Przypominamy, że pełna relacja
filmowa z Sesji znajduje się na stronie:
www.wolsztyn.pl, natomiast uchwały publikowane
są na stronie www.bip.wolsztyn.pl.

