Rada Miejska w Młynarach
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół nr 3/19
3 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2019
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2019 o godz. 14:02, a zakończono o godz. 17:15 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.
Obecni:
1. Regina Chabros-Dusza
2. Beata Kmito
3. Tadeusz Wandrowski
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
2. Anna Kołodziej-Rabiczko – Sekretarz Miasta i Gminy Młynary
3. Lilla Kiljańska – Skarbnik Miasta i Gminy Młynary
4. Karol Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach
5. Przedstawiciele mieszkańców m. Błudowo
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
3. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Komisji, które odbyło się 15 maja 2019 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Komisji, które odbyło się 15 maja 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie planowanego zamknięcia Szkoły Podstawowej w
Błudowie.
Pani Jolanta Kędzierska poinformowała, że dowożenie na zajęcia dodatkowe dzieci z
Błudowa do Szkoły Podstawowej w Młynarach będzie stanowić utrudnienie. Autobusy często
mają opóźnienie a rodzice długo czekają na przystankach na dzieci.
Pani Burmistrz poinformowała, że dowożąc do 1 szkoły, czas dojazdu do szkoły
zdecydowanie się skróci. Ponadto od nowego roku Panie opiekunki zostaną uczulone do
posiadania listy z kontaktami do rodziców dzieci aby móc na bieżąco informować o
opóźnieniach.
Pan Karol Jóźwiak przedstawił szczegółowy plan dojazdów z poszczególnych miejscowości
oraz omówił zmiany demograficzne od 2007 do 2019 roku.
Pani Justyna Wesołek poprosiła o zmianę terminu likwidacji Szkoły Podstawowej w
Błudowie.
Pani Burmistrz poinformowała, że przy teraźniejszym poziomie demograficznym gmina nie
da rady utrzymać szkoły w Błudowie.
Pan Tadeusz Wandrowski poinformował, że po reorganizacji szkół będzie więcej funduszy na
realizację innych inwestycji.
Pani Jolanta Kędzierska poinformowała, że subwencja za kilka lat może wzrosnąć.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że co roku przybywa zadań dla samorządów przez, które
wzrastają koszty utrzymania gminy.
Pani Sekretarz omówiła zasadę przyznawania subwencji oświatowej.
Pan Karol Jóźwiak poinformował, że utrzymanie budynku powoduje największe koszty.
Pani Irena Majzner zapytała Panią Burmistrz, co będzie się działo dalej z obiektem po szkole
w Błudowie.
Pani Burmistrz poinformowała, że wysłucha propozycji mieszkańców. Ze swojej strony daję
propozycje utworzenia domu opieki. Taka instytucja spowoduje dodatkowy wpływ środków
do budżetu, nowe miejsca pracy a także możliwość pozostania osób starszych w gminie,
blisko rodziny.
Pani Monika Oliwierska zapytała Panią Burmistrz skąd pozyskamy wkład własny na coś
nowego.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wkład własny pozyskamy z oszczędności, które zostały
wdrożone w budżet.

Pani Sekretarz poinformowała, że jeśli pieniądze z subwencji oświatowej będą racjonalnie
wydawane na 1 szkołę, zmniejszy to wkład własny gminy w oświatę, co przyczyni się do
zwiększenia oszczędności, które będzie można przeznaczyć na wkłady własne.
Pani Irena Majzner zapytała Panią Sekretarz na jakim poziomie będą te oszczędności.
Pani Sekretarz poinformowała, że przy obecnych wydatkach około 6 mln, wydatki
zmniejszyły by się o około 1mln.
Pan Magdalena Romanek zapytała Panią Burmistrz czy jest przewidywana modernizacja sali
gimnastycznej oraz czy będzie możliwe rozplanowanie siatki godzinowej tak, by wszystkie
klasy korzystały z sali.
Pani Burmistrz poinformowała, że jest modernizowana wewnątrz a jedynym defektem sali
jest nie spełnianie wymogów wielkości o kilka cm.
Głosowano w sprawie:
reorganizacji Szkoły Podstawowej w Błudowie.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Pani Beata Kmito podziękowała za uczestnictwo i obywatelską postawę mieszkańcom
Błudowa.
5. Przerwa do godz. 15.30
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035
Głosowano w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
b) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.
Głosowano w sprawie:
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok..
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przygotował(a): Sylwia Kaczyńska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

