Protokół Nr 67/2014
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06 listopada 2014r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- ocena
funkcjonowania w latach- 2011-2013- przyjęcie stanowiska.
4. Ocena działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS)-przyjęcie
stanowiska.
5. Analiza funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań z
zakresu utrzymania i konserwacji zieleni oraz czystości w mieście w
latach 2012-2013.
6. Sprawy różne.

AD.1
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Pan Marek
Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do
obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

AD.2
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.

AD.3-4
Marek Surmacz- Przygotowałem projekty stanowisk w sprawie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- ocena funkcjonowania w
latach- 2011-2013, oraz w sprawie oceny działalności Centrum Integracji
Społecznej (CIS). Odczytam stanowiska i poddamy je pod głosowanie:
Stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.
z dnia 6 listopada 2014 r.
Temat: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ocena
funkcjonowania w latach 2011-2013, na podstawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej w 2014 r.

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie zlecenia przez Radę Miasta
Gorzowa Wlkp. od 29.07.2014 do 19.08.2014 r. na dwóch posiedzeniach.
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną
udział wzięli:
1. Dyrektor Wydziału Sprawa Społecznych
2. Dyrektor Wydziału Majątku i Działalności Gospodarczej
3. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
1. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje
Zarządzeniem Prezydent Miasta. Komisja działa na podstawie
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi. Na podstawie udzielonych uprawnień opiniuje wnioski o
wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Komisja w ramach swojej
działalności w szerokim zakresie podejmuje problematykę zapobiegania
nadużywania
spożywania
alkoholu,
diagnozowania
zagrożeń,
współpracuje z różnymi instytucjami administracji samorządowej i
innymi. Komisja podejmuje interwencje w reakcji na wnioski
mieszkańców w sprawach z zakresu wykonywania pozwolenia na
sprzedaż alkoholu, także zgłaszanych zakłóceń spokoju i porządku
publicznego.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem MKRPA w Urzędzie Miasta sprawuje
Wydział Spraw Społecznych.
3. Przepisy Uchwały Rady Miasta (XI/120/2003 z 21 maja 2003 r.)
określające liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów - nie są
jednoznaczne, sprawiają urzędnikom trudność w ich interpretowaniu.
Przewodnicząca Komisji sygnalizowała ten problem w styczniu br.,
jednak dotąd nie podjęto inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie.
4. Obecnie w mieście są określone limity punktów sprzedaży i wynoszą:
200 dla punktów gastronomicznych i 250 dla punktów detalicznych
alkoholu zawierającego powyżej 4,5% alkoholu. Faktycznie wydano
pozwoleń - 97/200 oraz 247/250. Z tego tytułu do budżetu miasta
wpłynęło 2,6 mln. zł.
Na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % nie ma ograniczeń –
ustawodawca pozostawił w tym zakresie dowolność.
Wnioski:
1. Niezbędna jest zmiana przepisów uchwały XI/120/2003 z 21 maja
2003r.
2. Zwrócić się do parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w celu podwyższenia wieku do 21 lat zezwalającego na nabycie
alkoholu.
Jerzy Wierchowicz- Nie mam uwag.
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Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za przyjęła stanowisko.
Marek Surmacz- Odczytam drugi projekt stanowiska:
Stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.
z dnia 6 listopada 2014 r.
Temat: Ocena działalności Centrum Integracji
na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2014 r.

Społecznej

(CIS),

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie zlecenia przez Radę Miasta
Gorzowa Wlkp. od 2.09.2014 r. do 16.09.2014 r. na dwóch posiedzeniach.
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną
udział wzięła Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie.
Centrum Integracji Społecznej działa na podstawie Statutu z 2004r., od
kwietnia 2005r. Powołane na postawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Podstawowym zadaniem Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna
osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych z uzależnieniami,
bezdomnych.
Działalność Centrum finansowana jest ze środków pozyskanych z funduszy
zewnętrznych, w mniejszym wymiarze z budżetu miasta.
Działalność centrum skierowana jest do osób, które otrzymują kompleksową
pomoc, socjalną, pomoc psychologiczną, także terapię grupową i
indywidualną, pomoc prawną. Uczestnicy otrzymują jeden posiłek gorący
dziennie. Mają zapewnione ubezpieczenie, są przeszkoleni w zakresie BHP,
uczeni są planowania życia, często elementarnych zachowań i postępowań
życiowych. Do uczestnictwa w CIS kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej, a w
naszym przypadku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej. Nie jest możliwe oszacowanie skuteczności działania Centrum,
jednakże przy tym stopniu zaangażowania środków budżetowych przez miasto
należy ocenić, że działalność CIS jest pożyteczna i efektywna.
Wniosek:
W związku z narastającym zubożeniem społeczeństwa i zwiększonym
zapotrzebowaniem na publiczną interwencję skierowaną do osób o
najniższych kwalifikacjach zawodowych oraz nieporadnych życiowo, Komisja
widzi potrzebę dalszego, zwiększonego zaangażowania się miasta w tę
działalność.
Marek Surmacz- Czy ktoś ma jakieś uwagi?
Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za przyjęła stanowisko.
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Marek Surmacz- W tej chwili jest tak, że część ludzi jest umiarkowanie
żyjących, radzących sobie. Niewielka ilość zamożności się zwiększa, ale ten
margines jest niewielki. Niestety narasta cały czas margines ludzi
nieporadnych życiowo.

AD.5
Marek Surmacz- Teraz będziemy rozmawiać o zieleni w mieście, materiał
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Jerzy Wierchowicz- Przedłożone sprawozdanie niewiele wnosi, a właściwie nic
nie wnosi.
Jerzy Synowiec- Proponuję abyście w wolnej chwili podjechali w jedno miejsce
w Gorzowie, a mianowicie jest taka Firma, jak się wyjeżdża na Różanki. Warto
tam podjechać, zaparkować i zobaczyć, tam są pięknie przystrzyżone trawniki,
tam są pięknie przystrzyżone żywopłoty, klomby z kwiatami, itd. Tak może
wyglądać każde miejsce w Gorzowie.
Marek Surmacz- Przynajmniej centrum miasta.
Jerzy Synowiec- Natomiast u nas jest chrzan na rondach, na pasach zieleni,
ale tak wcale nie musi być, bo można zobaczyć jak inaczej to może wyglądać
całe centrum miasta, to nie jest żaden problem gdyby ZUO, które zarabia
miliony wzięło pod swoje skrzydła tego typu działalność.
Marek Surmacz- Jak się patrzy z perspektywy czasu na taki pęd do uwolnienia
się od tych elementów obsługi komunalnej, PGK było w dramatycznym stanie
gospodarczym w 1992r., jak było likwidowane, to była kompletna ruina, a w
tym czasie już budził się wolny rynek na usługi, itd. Dzisiaj trzeba znowu
wracać do usług komunalnych i śmieciówek przez ZUO,....
Jerzy Wierchowicz- Dużo firm zewnętrznych jest zaangażowanych i nikt tego
nie kontroluje jak oni wypełniają swoje zadania.
Marek Surmacz- Przedłożony materiał potraktowaliśmy jako materiał
informacyjny, zupełnie niewystarczający, a wręcz niedostateczny, co do
szczegółów i wykonywania nadzoru, kontroli wykonywania zadań w ramach
tych kontraktów zawieranych z zaleceniem żeby się tym zajęła Komisja
Rewizyjna nowej kadencji Rady Miasta. Proponuję na tym zakończyć pracę.
Na tym zakończono posiedzenie.
Protokołowała
D.Koreńczuk
Przewodniczący Komisji
(-)
Marek Surmacz
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