Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 22 lutego 2019 r.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Bartosz Zaborowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego. Na stan 5 radnych, wszyscy obecni. Lista obecności członków komisji
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Roman Siemiński
Anna Mikołajczyk
Paulina Adułło-Mucha
Anna Januszkiewicz

- Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik Wydz. Organizacyjnego
- Naczelnik Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza wydatków przeznaczonych na działalność Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w roku 2018.
3. Zapoznanie się z informacją o wydatkach administracyjnych Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
4. Zapoznanie się z informacją o wydatkach przeznaczonych na promocję Gminy.
5. Informacje i sprawy różne.

Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia dokonał Radny Bartosz Zaborowicz – Przewodniczący Posiedzenia, który
powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził quorum. Następnie przedstawił porządek
posiedzenia. Zaproponował zmianę kolejności: punkt 4 będzie rozpatrywany jako 2. Następne punkty
zostaną przenumerowane.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie - 5 głosami „za” opowiedziała
się za przedstawieniem informacji o wydatkach przeznaczonych na promocję gminy w pkt 2
tematyki posiedzenia.
Wobec powyższego tematyka przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Zapoznanie się z informacją o wydatkach przeznaczonych na promocję Gminy.
3. Analiza wydatków przeznaczonych na działalność Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w roku 2018.
4. Zapoznanie się z informacją o wydatkach administracyjnych Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
5. Informacje i sprawy różne.
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Do pkt. 2
Informacje na temat działalności Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, promocji Gminy oraz
wydatkach na ten cel przedstawiła Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Anna
Januszkiewicz. Posłużyła się prezentacją. Wydruk stanowi załącznik do protokołu.
W międzyczasie radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:
Radny Bartosz Zaborowicz zgłosił, iż po wpisaniu w wyszukiwarce na portalu Facebook nazwy:
Krosno Odrzańskie, oficjalna strona pojawia się jako 3 czy 4 z kolei. Powinna być pierwszym wynikiem
wyszukiwania.
Radna Kazimiera Potocka zgłosiła uwagi do kolportażu kwartalnika MOST. Wniosła, aby ograniczyć
nakład i wykładać np. w sklepach. Zdarza się, że pismo pozostawiane jest przy skrzynkach w klatkach
schodowych, a następnie wyrzucane przez osoby sprzątające.
Złożyła również wniosek, aby zwołać posiedzenie Rady Programowej lokalnego programu
telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”. Ostatnie spotkanie odbyło się w maju ubiegłego roku.
Radny Bartosz Zaborowicz zapytał, czy na strefie przemysłowej powstaną kolejne inwestycje.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Anna Januszkiewicz poinformowała, iż
pod koniec roku było zainteresowanie obecnego inwestora. Ponadto jedną działkę nabył lokalny
przedsiębiorca. Miał w planach realizację małego centrum logistycznego. Dodała, iż po zmianie
przepisów cały obszar Polski jest strefą ekonomiczną.
Radna Kazimiera Potocka zapytała o współprace z miastem Bremervörde.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Anna Januszkiewicz powiedziała, że
chcemy odnowić tę współpracę. Poprzedni Burmistrz nie odpowiadał na próby kontaktu, wobec czego
ich zaniechaliśmy. Po zmianie władz, do Urzędu wpłynęły życzenia świąteczne. Spróbujemy odnowić
kontakt.

Do pkt. 3, 4
Informacje na temat: wydatków administracyjnych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w tym
wydatków przeznaczonych na działalność Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w roku 2018
przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Mikołajczyk. Posłużyła się prezentacją. Wydruk stanowi
załącznik do protokołu.
W międzyczasie radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:
Radny Bartosz Zaborowicz zapytał, czy adaptacja pomieszczeń po bibliotece i przeniesienie tam
poszczególnych pracowników Urzędu Miasta wygeneruje dodatkowe koszty np. poprzez zatrudnienie
kolejnych osób do sprzątania.
Sekretarz Gminy Anna Mikołajczyk odpowiedziała, że poziom zatrudnienia nie wzrośnie.
Pracownikom nie przybędzie zadań, ale będą wykonywane w lepszych warunkach. Konkretne decyzje
jeszcze nie zapadły. Trwają analizy i rozmowy. Chcemy znaleźć jak najbardziej optymalne
rozwiązanie i rozlokować pracowników, aby zwiększyć komfort zarówno ich pracy, jak i mieszkańców.
Na parter zostaną przeniesione Wydziały, do których przychodzi najwięcej osób. Wówczas górne,
nieużytkowane pomieszczenia nie będą sprzątane.
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Radna Danuta Cierpisz zapytała, czy będzie możliwość wygospodarowania pomieszczenia, aby
mieszkańcy nie musieli wchodzić do góry, do poszczególnych pokoi.
Sekretarz Gminy Anna Mikołajczyk powiedziała, że zastanawiamy się nad wydzieleniem w drugim
budynku sali na spotkania. W budynku A na dole są dwa stoliki. Jeśli osoba ma problem z
poruszaniem się, wówczas pracownik przychodzi do mieszkańca. Zorganizujemy takie miejsce także
w drugim budynku.
Zastępca Burmistrza Roman Siemiński powiedział, że przepisy m.in. antykorupcyjne i RODO są
coraz bardziej restrykcyjne. Wynoszenie dokumentów poza pokój, czy rozmowa w cztery oczy tylko z
interesantem, mogą być dla pracowników kłopotliwe i niekomfortowe. Będziemy szukać rozwiązania,
jednak należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo pracowników i dokumentów.
Radna Kazimiera Potocka zapytała, czy w tym roku przewiduje się podwyżki płac dla pracowników
Urzędu.
Sekretarz Gminy Anna Mikołajczyk odpowiedziała, że większa regulacja płac miała miejsce w
zeszłym roku. W tym roku jej nie przewidujemy. Pojawią się pojedyncze regulacje, przy okazji
awansów.
Radna Kazimiera Potocka zapytała, czy w tegorocznym budżecie są zabezpieczone środki na
obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Sekretarz Gminy Anna Mikołajczyk odpowiedziała, że w tym roku nie ma wydzielonych środków. Są
jednak pewne kwoty, które zabezpieczą potrzeby. Imprez będzie mniej.
Radna Kazimiera Potocka wyraziła uznanie, co do szczegółowości przygotowanych informacji.

Do pkt. 5
Na tym protokół zakończono i podpisano.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

BARTOSZ ZABOROWICZ
Protokołowała:
Renata Piwowarczyk
Inspektor w Wydz. Organizacyjnym

3

