PROTOKÓŁ VII/15
Z obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 w Solcu
Kujawskim odbytej 8 lipca 2015 roku w godzinach 1400 – 1545 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Solcu Kujawskim.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dokonał Wice - Przewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Nowak, który powitał zaproszonych gości.
W sesji udział wzięło 13 Radnych, co stanowi kworum. Przewodniczący RM Mariusz
Zamorowski oraz Radny Maciej Kuligowski nieobecni, usprawiedliwieni.
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1.
W sesji udział wzięli:
1. Burmistrz MiG

- T. Substyk

2. Z-ca Burmistrza MiG

- B. Białkowska

3. Skarbnik MiG

- A. Kowalska

4. Sekretarz MiG

- M. Rudna

5. Kierownik Biura Planowania Przestrzennego

- I. Konopa

6. Prezes RCP

- P. Kubiak

7. Radca Prawny

- M. Szalewska

- załącznik nr 2
J. Nowak – Wice - Przewodniczący RM – Radni otrzymali porządek obrad wraz
z projektem uchwały. Czy są uwagi, inne propozycje porządku obrad ?
Radni nie zgłosili.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zwróciła sie z prośbą o wycofanie z porządku obrad pkt 3
dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania, ponieważ V-ce Przewodniczący RM nie posiadają podpisu
elektronicznego, który jest wymagany w celu publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym.
Ponadto dodała, że w/w uchwała może zostać przesunięta na sesje w miesiącu sierpniu. Żeby
w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, w najbliższym czasie zostaną również dla W-ce
Przewodniczących tj. dla Pani Alicji Żaguń i dla Pana Jerzego Nowaka przygotowane podpisy
elektroniczne.
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J. Nowak – Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za przyjęciem zmienionego
porządku obrad ?
13 głosów – za przyjęciem.
Proponowany, zmieniony porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie kworum,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim
w obrębie ulic: Haskiej oraz Kujawskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część
wschodnia i zachodnia.
4. Apel Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie odrzucenia
zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
5. Oświadczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie
Listu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności zmiany ustawy
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w celu przywrócenia ustawowej możliwości nieodpłatnego przekazywania
zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele inwestycyjne.
6. Oświadczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Listu
Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności wprowadzenia
rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy
Społecznej.
7. Zamknięcie sesji.
- załącznik nr 3
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu
Kujawskim w obrębie ulic: Haskiej oraz Kujawskiej.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wyniknęła z tego,
że prowadzimy rozmowy z inwestorem chętnym do zainwestowania nas terenie naszej
Gminy, konkretnie na Parku Przemysłowym. Chodzi o postawienie zadaszonych magazynów
na terenie ok. 8 do 10 ha. Wprawdzie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji czy w Solcu
zainwestuje ale cały czas firma prowadzi opracowania. Do tych opracowań potrzebny jest
plan zagospodarowania. Firma, która przygotowuje studia wykonalności potrzebuje do 15
lipca br. uchwałę Rady Miejskiej informująca, że Gmina przystąpi do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Gdyby okazało się, że inwestor nie zainwestuje w naszym
mieście, to uchylimy dziś podjętą uchwałę w tej sprawie.
I.Konopa – Kierownik Biura Planowania Przestrzennego – przedstawiła Radnym
załączniki graficzne w formie mapek przedstawiających obszar Parku Przemysłowego,
z zaznaczonym terenem pod przedmiotową inwestycję. Wyjaśniła, że Uchwała Rady
Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów
ww. ustawy. Celem sporządzenia zmiany planu będzie zarówno zmiana przeznaczenia terenu,
jak również zmiana oraz ustalenie nowych wskaźników umożliwiających lokalizowanie na
tym terenie obiektów magazynowych o dużej kubaturze na terenach położonych w Solcu
Kujawskim w obrębie ulicy Haskiej oraz Kujawskiej, dla których obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem
analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, zakresu
potrzebnych materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego
zakresu prac planistycznych, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww.
planu. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie ww. uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
T. Substyk – Burmistrz MiG – jeśli w/w inwestycja doszłaby do skutku, to podatek od
nieruchomości od prowadzonej działalności, rocznie wyniósłby ok. 1 600 000 do 2 000 000
zł
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Wice - Przewodniczący RM - Czy są uwagi, pytania do przedstawionego projektu uchwały ?
Radny Michał Kuligowski – Czy Pani Burmistrz może ujawnić nazwę tego inwestora ?
Mieszkańcy mówią, że ma to być Kaufland czy to prawda ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – potwierdziła.
Radny Mateusz Czyżewski – zapytał, czy jeden z elementów obiektu będzie taki wysoki czy
cały obiekt ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że jeden z elementów obiektu. Dodała, że
Prezes RCP Pan Piotr Kubiak prowadzi rozmowy z Pomorską Strefą Ekonomiczną, bo jest
chętny inwestor, który chce zainwestować na obszarze o pow. 3 ha na PP. Rodzaj
prowadzonej działalności to laboratoria, czyli przedsięwzięcia innowacyjne. Teren położony
jest naprzeciwko terenu, który stanowi przedmiot dzisiejszej uchwały.
Radny

Mateusz

Czyżewski

–

Czy

Gmina

wskazała

konkretny

teren

dla

pogotowia lotniczego ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że Gmina wskazała pogotowiu lotniczemu
kilka propozycji terenów m.in. na Parku Przemysłowym. Jednak teren ten nie zainteresował
ich z uwagi na występujące w tym miejscu linie wysokiego napięcia.
Innych uwag nie zgłoszono.
Wice - Przewodnicząca RM – A. Żaguń - odczytała projekt Uchwały Nr VII/62/15 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w Solcu Kujawskim w obrębie ulic: Haskiej oraz Kujawskiej.
- załącznik nr 4
Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
13 głosów – za,
Uchwała została podjęta.
4

Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm
Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – wyjaśniła, że Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu pismem z dnia 23 czerwca 2015 r., znak:ŚG-III.7122.48.2015
przesłał do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim uchwałę Nr IX/215/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W projekcie uchwały zostały określone: cel ochrony,
położenie i charakterystyka, powierzchnia z podziałem na poszczególne gminy, opis tekstowy
przebiegu granicy oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowy projekt uchwały zakłada zmianę katalogu zakazów
obowiązujących na tym Obszarze. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruńskoBydgoskiej część wschodnia i zachodnia wynosi 28.100 ha, a po weryfikacji przebiegu granic
– powierzchnia będzie wynosiła 29.696,80 ha. Różnica między powierzchnią zapisaną
w obowiązującej uchwale sejmiku, a powierzchnią obliczoną po doprecyzowaniu przebiegu
granicy Obszaru wynika ze stopnia szczegółowości wyznaczenia granicy oraz ze zwiększenia
dokładności wykonywanych pomiarów poprzez określenie współrzędnych punktów
załamania jego granicy. W przedmiotowej uchwale dokonano także uaktualnienia opisu
tekstowego przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruńskoBydgoskiej. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część
zachodnia -

położony na terenie Gminy Solec Kujawski wynosić ma

12.130,80 ha.

Z przedstawionego załącznika nr 2 do projektu uchwały wynika, że z Obszaru
przebiegającego przez Gminę Solec Kujawski wyłączono część terenu położonego we wsi
Makowiska. W niniejszej uchwale zrezygnowano z zapisu dotyczącego obowiązywania
bezwzględnego zakazu jakim jest: zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów
i bursztynu. Uznano, iż kwestie związane z właściwą ochroną przyrody, w procesie
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wydawania koncesji na eksploatację złóż kopalin skutecznie reguluje inny ustawowy zakaz
zawarty w tejże uchwale tj. zakaz „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko”. Ustawodawca wprowadzając ten zapis do katalogu zakazów w art. 24 ust.1
ustawy o ochronie przyrody, jednocześnie dodał bardzo istotny i odnoszący się bezpośrednio
do sposobu jego stosowania ust. 3 w brzmieniu: „Zakaz o , którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona

ocena

oddziaływania

na

środowisko

wykazała

brak

znaczącego

negatywnego wpływu na ochronę przyrodę obszaru chronionego krajobrazu.” Wprowadzone
zmiany pozwolą właściwie dopasować system obowiązujących zakazów w stosunku do
lokalnych potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu, a także do uwarunkowań oraz działalności
człowieka na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej
część wschodnia i zachodnia. W związku z brakiem przywołania w projekcie uchwały
powołanego wyżej zapisu, przewidującego pewne ograniczenie zakazu określonego w art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, a przewidującego iż nie dotyczy on realizacji
nowych lub rozbudowy modernizacji istniejących przedsięwzięć, mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów, postuluje się
o jego wprowadzenie do treści projektu uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie
uchwały jest uzasadnione.
Wice - Przewodniczący RM - Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni nie zgłosili.
Wice - Przewodnicząca RM – A. Żaguń - odczytała projekt Uchwały Nr VII/63/15 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Nr
IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm
Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia.
- załącznik nr 5
Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
13 głosów – za,
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Uchwała została podjęta.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 4 Apel Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie
odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – wyjaśniła, że Ministerstwo Środowiska
zainicjowało prace nad przepisami nowej ustawy o prawie wodnym, które według
projektowanych założeń zasadniczo zmieniają dotychczasową ustawę z 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne. Ustawa jest aktualnie na etapie uzgodnień w Komitecie Stałym Rady
Ministrów i została ujęta w planach rządu do uchwalenia przez Parlament jeszcze w obecnej
kadencji. Wśród spraw regulowanych projektowaną ustawą jest m.in. odebranie kompetencji
starostom w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi i przekazanie ich wójtom
(burmistrzom), zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji
wodnych szczegółowych oraz budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny
zurbanizowane. Zakłada się, że gminy będą wykonywały te zadania jako własne, a środki
finansowe na ich realizację pochodzić będą z obowiązkowych opłat ponoszonych przez
właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Zakłada się także przekazanie gminom kompetencji związanych z wykonywaniem
i utrzymywaniem rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Ponadto projektowana
regulacja znacznie ogranicza kompetencje gmin czyniąc z organów gospodarki wodnej
organy planowania przestrzennego. Ustawa w projektowanym kształcie niesie za sobą skutki
finansowe, które nie zostały oszacowane zarówno co do kosztów prowadzenia zadań przez
gminy, jak i odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. Rada Miejska w Solcu Kujawskim
negatywnie ocenia wyżej proponowane rozwiązania ustawowe. Należy bowiem zaznaczyć, iż
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych nie leżą na gruntach gminnych lecz
w większości na gruntach prywatnych właścicieli. Zadania z zakresu ewidencji gruntów
prowadzą powiaty. Z tego powodu proponuje się pozostawić nadzór nad spółkami wodnymi
bez zmian, a zadania melioracji szczegółowych spółkom wodnym, gdyż cieki wodne nie
kończą się na granicach gmin, lecz mają zasięg co najmniej powiatowy. Ponadto
projektowana ustawa nie odnosi się do kwestii przekazania zadań marszałka województwa
w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych, ani urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, które są ujęte w zbiory danych przestrzennych objętych systemem
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teleinformatycznym bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej. Przekazanie tej bazy
do prowadzenia przez gminy skutkować będzie koniecznością zakupu przez gminy
odpowiedniej generacji sprzętu, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienia na te
zadania dodatkowych środków finansowych. Konsekwencją wejścia w życie projektowanej
ustawy

będzie

także

zagospodarowania

konieczność

przestrzennego,

zmiany
planów

studiów

uwarunkowań

zagospodarowania

i

kierunków

przestrzennego,

czy

wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy dla terenów objętych ryzykiem powodziowym.
Wprowadzenie w życie opracowanych przez Ministerstwo Środowiska założeń nowego prawa
wodnego byłoby znacznym obciążeniem finansowym i organizacyjnym dla gmin, dlatego
Rada Miejska w Solcu Kujawskim ocenia je negatywnie i apeluje o ich odrzucenie.
Wice - Przewodniczący RM – Czy są uwagi do w/w Apelu ?
Radni nie zgłosili.
Wice Przewodnicząca RM A. Żaguń – odczytała treść Apelu Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo
wodne.
- załącznik nr 6
Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za przyjęciem w/w Apelu ?
13 głosów – za.
Apel Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Oświadczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie
Listu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności zmiany
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa w celu przywrócenia ustawowej możliwości
nieodpłatnego przekazywania zarządzającym specjalnymi strefami
ekonomicznymi nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
inwestycyjne.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – wyjaśniła, że ustawą z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zlikwidowano
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możliwość nieodpłatnego przekazywania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
zarządzającym

specjalnymi

strefami

ekonomicznymi

nieruchomości

przeznaczonych

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Główną
przesłanką ówczesnej zmiany przepisów był światowy kryzys gospodarczy. Związek Gmin
Śląska, działając na rzecz rozwoju gospodarczego gmin, w Liście apeluje o rządowy program
nowelizacji ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa w celu przywrócenia ustawowej możliwości nieodpłatnego
przekazywania zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele inwestycyjne. Wobec powyższego za zasadną należy uznać
propozycję przywrócenia obowiązującego w okresie od dnia 14 marca 2007 r. do dnia 31
grudnia 2010 r. brzmienia art. 24 ust. 7a ustawy: „Prezes Agencji, na wniosek ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu
specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych nieruchomości wchodzące w skład Zasobu,
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne.
Koszty związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi
zarządzający”. Poparcie przedmiotowej inicjatywy Związku Gmin Śląska Opolskiego jest
uzasadniane, ponieważ: to samorządy gminne ponoszą wszystkie koszty związane ze
sporządzeniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; gminy
inwestują

własne

środki

w

infrastrukturę

techniczną

niezbędną

do

rozwoju

przedsiębiorczości, zarówno wodociągowo-kanalizacyjną, jak i drogową; samorządy gminne
angażują się we włączanie terenów w granicach gminy do obszarów Specjalnych Stref
Ekonomicznych; celem powyższych działań gmin jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie
nowych miejsc pracy; samorządy gminne z własnej inicjatywy prowadzą rozmowy dla
przyciągnięcia inwestorów; powyższe działania samorządów gminnych dotyczą również
należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; nieruchomości, które w wyniku
w/w

działań

gmin

były przeznaczone

w

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego na cele inwestycyjne, utraciłyby swoje rolnicze przeznaczenie.

Wice - Przewodniczący RM – Czy są uwagi do w/w Oświadczenia ?
Radni nie zgłosili.
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Wice Przewodnicząca RM A. Żaguń – odczytała treść Oświadczenia Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Listu Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego na temat konieczności zmiany ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu przywrócenia
ustawowej możliwości nieodpłatnego przekazywania zarządzającym specjalnymi strefami
ekonomicznymi nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne
- załącznik nr 7
Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za przyjęciem w/w Oświadczenia ?
13 głosów – za.
Oświadczenie Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6 Oświadczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie
Listu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności
wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
Ośrodków Pomocy Społecznej.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
Ośrodków Pomocy Społecznej jest istotnym zadaniem spoczywającym na barkach
samorządów gminnych. W związku z tragicznymi w skutkach atakami, jakie miały miejsce
w ubiegłym roku na pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz występującym na co
dzień,

agresywnym

zachowaniem

części

podopiecznych,

spowodowanym

ich

niezadowoleniem z niewystarczającej pomocy i zbyt niskich zasiłków, istnieje konieczność
wprowadzenia procedur zapewnienia bezpieczeństwa w ramach rządowego programu oraz
zabezpieczenia na ten cel środków finansowych z budżetu państwa. W obecnych warunkach
pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, których większość stanowią kobiety, boją się
wykonywać swoje obowiązki zawodowe w terenie, nie mając zapewnionej niezbędnej asysty
Policji. Biorąc pod uwagę

powyższe zasadne jest wyrażenie poparcia dla stanowiska

zawartego w Liście Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego przyjętego uchwałą Zarządu
nr III/12/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. na temat konieczności wprowadzenia rządowego
programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej,
postulującego równocześnie o wsparcie finansowe dla gmin z budżetu państwa na realizację
wystandaryzowanych działań w zakresie m.in. zatrudnienia ochrony, szkoleń z samoobrony,
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zakupu gazu pieprzowego dla pracowników OPS czy instalacji alarmowych. Program
obejmować powinien wszystkie tego typu placówki w kraju, gwarantując pracownikom
pomocy społecznej, spokojne wykonywanie obowiązków służbowych.
Dodała, że z uzyskanych informacji ze środków masowego przekazu wynika, że w bieżącym
roku odnotowano ponad 40 przypadków napaści na pracownika socjalnego, które nie
przejawiały się tylko agresją słowną ale i czynną. Praca pracownika socjalnego polega przede
wszystkim na tym, że pracuje on w terenie często z trudnym, patologicznym środowiskiem.
Pracuje nie tylko z osobami, które nie radzą sobie z życiem codziennym ale również
z osobami nadużywającymi alkoholu. To bardzo niebezpieczna praca i należy im
zabezpieczyć bezpieczeństwo. Problem ten należy rozważyć systemowo z jednoczesnym
zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel.

Wice - Przewodniczący RM – Czy są uwagi do w/w Oświadczenia ?
Radna Beata Kołota – Czy w związku z powyższym to Gminy będą musiały z własnego
budżetu zabezpieczyć środki finansowe na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
socjalnym ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że musi w tej sytuacji zostać
stworzony program określający jaka pomoc i jakie warunki bezpieczeństwa należy spełnić
żeby to bezpieczeństwo zapewnić i w ślad za tym powinny iść środki finansowe z rządowego
budżetu.
Radny Mateusz Czyżewski – wyraził swoje niezadowolenie że w/w List obejmuje tylko
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom socjalnym, a nie uwzględnia zapewnienia
bezpieczeństwa np. kuratorom zawodowym czy kuratorom dziecięcym.
Radny M. Malok – jak wygląda ochrona pracowników socjalnych na dzień dzisiejszy,
szczególnie w naszej Gminie ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że w przypadku naszego MGOPS
to nie odnotowano przypadków czynnej agresji na pracownika socjalnego. Pracownicy
socjalni indywidualnie przeprowadzają wizję lokalną, chyba że wie, że któryś
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z podopiecznych nadużywa alkoholu i jest osobą agresywną to wówczas towarzyszy mu drugi
pracownik socjalny lub policjant. To samo dotyczy tzw. asystentów rodzinnych. Ważne jest
również zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom socjalnym.
T. Substyk – Burmistrz MiG – przekazała radnym informację ze spotkania w dniu
dzisiejszym ze Starostą Bydgoskiem w sprawie przejęcia przez Gminę budynku ZSOiZ przy
ul. 23 Stycznia, który mógłby zostać wykorzystany przez pracowników MGOPS czy UMiG.
Gmina jest gotowa przyjąć budynek na własność ale bezpłatnie i pod warunkiem nie
likwidowania technikum mechatronicznego. Niepokojące jest to, że w bieżącym roku
szkolnym zgłosiło się tylko 11 uczniów chętnych do nauki w w/w technikum. Dodała, że
Starosta wyraził zgodę na propozycje Pani Burmistrz, pod jednym warunkiem, że Gmina
w zamian udostępni dwa pomieszczenia w budynku GP Nr 2. Jest to rozwiązanie korzystne
dla Gminy. Na najbliższej sesji przedstawimy Radnym projekt uchwały w tej sprawie.
Dodała, że niepokojący i niezrozumiały jest fakt, że rodzice dzieci już na etapie gimnazjum
wybierają szkoły w Bydgoszczy, a nie w naszym mieście. Soleckie gimnazja osiągają
naprawdę dobre wyniki, co tym bardziej jest niezrozumiałe. Dodatkowo w technikum
mechatronicznym uczniowie mają możliwość odbycia szkoleń i praktyk zawodowych. Jest
zapotrzebowanie na fachowców obrabiarek sterowanych mechanicznie.
Radna Alicja Żaguń – odniosła się do kwestii braku zainteresowania uczniów nauką
w soleckich szkołach ponadgimnazjalnych. Wg radnej pomysł utworzenia w naszym mieście
technikum mechatronicznego był nietrafiony, ponieważ na terenie Solca nie znajduje się
takiej ilości młodzieży, która byłby zainteresowana takim kierunkiem kształcenia. Na dodatek
przez dwa lata z rzędu żaden z absolwentów nie zdał egzaminu zawodowego. Uczniowie
kończą technikum bez uprawnień zawodowych, bo nie mają zaliczonego egzaminu
zawodowego. Należy znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. Dodała, że były podejmowane
próby podniesienia atrakcyjności ZSOiZ, które zainteresowałby młodzież naszego miasta
poprzez propozycję utworzenia klasy mundurowej. Klasa ta kształciłaby uczniów do
wszystkich służb mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko, służby graniczne, służby
celne itd.). W konsekwencji dyrektor szkoły nie zgodził się na utworzenie takiej klasy.
Według Radnej została stracona szansa, tym bardziej że zainteresowanie młodzieży służbami
mundurowymi jest duże. Dodała, że w Bydgoszczy do klasy mundurowej stara się dostać 3
uczniów na jedno miejsce. W naszym mieście w szkołach gimnazjalnych była
przeprowadzona ankieta, z której wynikało, że jest duże zainteresowanie tego typu klasą.
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Znaleźli się również sponsorzy, chętni partycypować w kosztach zakupu mundurów dla
młodzieży chętnej kształcić się w tym kierunku. Niestety poprzez odrzucenie takiej
propozycji straciliśmy szanse kształcenia naszej młodzieży, w naszym mieście, przez
soleckich nauczycieli.
T. Substyk – Birmitrz MiG – zaproponowała zaprosić na komisje RM poświęconej
szkolnictwu Dyrektora ZSOiZ.
Innych uwag nie zgłoszono.
Wice Przewodnicząca RM A. Żaguń – odczytała treść Oświadczenia Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Listu Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego na temat konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.
- załącznik nr 8
Wice - Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za przyjęciem w/w Oświadczenia ?
13 głosów – za.
Oświadczenie Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7 Zamknięcie sesji.
Wice - Przewodniczący RM – podziękował Radnym i zaproszonym gościom za udział
w sesji i zamknął obrady o godz. 15.45.

Jerzy Nowak
Wice - Przewodniczący RM

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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