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Dyskusja o „łąkach”.
Po sprawozdaniu burmistrza radni
zadawali pytania, między innymi
odnośnie zagospodarowania łąk
przy wspomnianym wyżej deptaku.
Odpowiedzi udzieliła zastępczyni
burmistrza Justyna Mikołajewska.
Rada Miejska na początku poprzedniej kadencji przyjęła koncepcję zagospodarowania łąk. Z
tego okresu pochodzi też stojąca
tam plansza. Zlokalizowany na niej
jest staw przepływowy, który ma
być nie tylko elementem przyrodniczym, ale i elementem zapewniającym odbiór nadmiaru wód deszczowych w przypadku intensywnych opadów. Na planszy rozrysowany jest tez deptak łączący ulicę
Kocha z Dąbrowskiego, i ten trakt
został wykonany. Przez ostatnie
lata warunki gruntowo-wodne tego terenu się zmieniły. Z powodu deszczów nawalnych przekonano się,
że ten teren musi spełnić rolę zbiornika napływających wód. Podjęto wtedy decyzję, że nie będzie to
jeden staw tylko trzy, które zostały już wykopane.
Szczegółowe badania wykazały, że lokalizowanie tam
wielofunkcyjnego boiska sportowego będzie niebezpieczne, gdyż może się zapadać. Dlatego między innymi podjęto decyzję o wybudowaniu boisk w innych
częściach miasta. Z tych samych przyczyn nie będzie
tam także dużego parkingu dla samochodów, mimo
że obecny parking zostanie jeszcze rozbudowany o
następne stanowiska. W tegorocznym przetargu
uwzględniono kilkakrotne koszenie trawy na tym
terenie. Obecnie ten specyficzny teren jest tak pod-

mokły, że koszenie nie jest możliwe. „Łąki” będą
traktowane jako obszar zalewowy, mimo że wspomnianym przepustem woda będzie odprowadzana
do jeziora. Do wypowiedzi przychylił się radny
Krzysztof Czeszak, który przypomniał, że teren ten
był traktowany jako zalewowy już od dziesięcioleci.
Oponował także przeciwko koszeniu traw, ponieważ
to miejsce jest siedzibą wielu zwierząt i uzasadnione
pretensje będą mieli ekolodzy. W podobnym tonie
wypowiedział się radny Marian Zembrowski, że
„łąki” - jako teren zalewowy - są niezbędne. Dlatego
już dawno temu wykopano tam rów odprowadzający
tę wodę. Przypomniał także, że zagospodarowanie
tego terenu należy połączyć z planami rozbudowy
Państwowej Straży Pożarnej.
Pomagamy rodzinom wielodzietnym
W bloku uchwał warto zwrócić uwagę na punkt
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<<Wprowadzenie na terenie Miasta Wolsztyna Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”>>. Wprowadzenia do tematu dokonał burmistrz Wolsztyna
Andrzej Rogozinski. Przekonywał radnych, że celem
uchwały jest zwiększenie dużym rodzinom dostępności do różnych usług na terenie gminy. Burmistrzowie
innych miast, które wprowadziły już bliźniacze programy, uważają, że nie ma poważnego przełożenia
na finanse gminne. Nawet uważają, że dzięki tym
zabiegom zwiększyło się korzystanie z niektórych
punktów (np. z pływalni). Burmistrz zapewnił, że
podjęto rozmowy z niektórymi punktami handlowymi i rzemieślniczymi, które zadeklarowały już swój
udział w tym projekcie. Program ma charakter otwarty, to znaczy, że podjęta uchwała nie zamyka katalogu podmiotów, które w tym
mogą uczestniczyć. Także nie
jest to wymóg, że rodzina wielodzietna musi korzystać z tych
ulg. Może przystąpić na zasadzie dobrowolności. Technicznie wygląda to tak, że każdy
członek rodziny zostanie wyposażony w specjalny identyfikator podobny do karty bankomatowej, który będzie potwierdzeniem przynależności
do tego programu i prawem
do świadczeń. Do przedsięwzięcia może przystąpić rodzina, która ma minimum trójkę
dzieci, ale także rodziny zastępcze czy domy dziecka. Zakłada się także pewne granice wiekowe, to znaczy
ma dotyczyć to dzieci do 18 lat, do końca pobieranej
nauki, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego –
bez ograniczenia wiekowego. Na terenie gminy
Wolsztyn znajduje się około 270 takich rodzin.
Uchwała została przyjęta 20 głosami „za” oraz jednym „wstrzymującym się”.
Każda godzina za złotówkę
W dalszej części Sesji podjęto uchwałę w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę
Wolsztyn publicznych przedszkolach i punktach
przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Publiczne
przedszkola i punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od po-
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niedziałku do piątku. Ustalono, że wysokość opłaty
za każdą godzinę świadczeń udzielonych dziecku,
wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, wynosi 1 zł. W przypadku, gdy z
usług przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny,
przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50%. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta równocześnie trzecie i kolejne dziecko z danej
rodziny, przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty.
Tę uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
Ratownik może teraz ukarać
Na Sesji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. Wprowadzenia do tematu
dokonał dyrektor MOSiRu – Paweł Gmerek. W związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych niezbędne jest przyjęcie Regulaminu miejsc wyznaczonych do kąpieli. W chwili obecnej na terenie gminy
funkcjonują trzy miejsca wyznaczone do kąpieli: nad
J. Świętym w Obrze oraz nad J. Wolsztyńskim w
Wolsztynie i Karpicku. Obecnie ratownicy lub służby
porządkowe nie mają podstaw prawnych do karania
osób, które nie stosują się do poleceń ratowników
wodnych. Teraz taka możliwość zaistnieje. Przyjęty
regulamin jasno określa między innymi, że miejsce
wykorzystywane do kąpieli jest czynne tylko w godzinach od 10:00 do 18:00. Osobom znajdującym się na
terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie
wolno przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami
żółtymi, wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga
czerwona, zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody, skakać z pomostu, leżakować i
biegać po pomostach, wchodzić na stanowiska ratowników, wprowadzać do wody psów i innych zwierząt. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie. Na zakończenie
Sesji, w punkcie: „zapytania”, głos zabrał radny Jacek
Kowalski, który na prośbę mieszkańców wnioskował
o remont chodnika na ulicach Działkowej i HoeneWrońskiego w Wolsztynie. Burmistrz odpowiedział,
że odbyło się spotkanie z przedstawicielami dostawcy energii elektrycznej w tym rejonie. Urząd obecnie
oczekuje na informacje w sprawie modernizacji sieci
elektrycznej oraz oświetlenia na tych ulicach, dopiero później nastąpi remont chodnika.

