GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 8 (36) SIERPIEŃ 2001 r.

Z prac Zarządu Miasta
25 czerwca
l Zarząd Miasta rozpatrzył pozytywnie
wniosek Gorzowskiego Centrum Pomocy
Rodzinie i Polityki Społecznej w sprawie
utworzenia jadłodajni dla osób, którym
należy zapewnić jeden gorący posiłek
dziennie. Chodzi o osoby bezdomne i
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
(ze względu na stan zdrowia, brak możliwości przygotowywania posiłków), których
nie stać nawet na zupę, kwalifikujące się
do świadczeń pomocy społecznej na zasadach specjalnych. Jak wyliczyło GCPRiS
około 550 osób wymaga wsparcia ze
świadczeń pomocy społecznej w formie
posiłków. Posiłki będą wydawane 6 razy
tygodniowo. Na pokrycie kosztów tego
przedsięwzięcia potrzeba około 18.000 złotych. W okresie letnim, w czasie gdy zamknięte będą inne stołówki prowadzone
przez instytucje charytatywne, zaproponowano uruchomienie jadłodajni w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy
ulicy 30 Stycznia.
l Zarząd Miasta rozpatrywał możliwość
sfinansowania biletów dla dzieci bezrobotnych z terenu miasta, uczących się i dojeżdżających środkami komunikacji miejskiej do szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich w okresie nauki w szkole.
Pokrycie kosztów zakupu biletów na dojazd do szkoły i z powrotem, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej, może nastąpić na wniosek osób bezrobotnych. Wstępnie ustalono, że do takiej pomocy kwalifikuje się 182 dzieci a miesięczne koszty
tego przedsięwzięcia, to 5.370 zł. Budżet
miasta nie przewiduje takiego wydatku,
ale Zarząd Miasta skłania się do udzielenia
pomocy po dokładnym ustaleniu kosztów.
l Wydział Edukacji zwrócił się do Zarządu Miasta o wyrażenie zgody na przyznanie dotacji placówkom oświatowym –
organizatorom letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W budżecie zaplanowano
na ten cel 25.800 zł, z czego 16.500
otrzymają organizatorzy form stacjonarnych (zajęcia sportowo – rekreacyjne,
komputerowe itp.). Pozostała kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 12 wychowanków
Domu Dziecka na obozie w Łukęcinie i
18 dzieci – podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych - na obozie wędrownym. Z form stacjonarnych wypoczynku
letniego proponowanych przez samorządowe placówki oświatowe skorzysta 2722
uczestników, a na obozy wyjedzie 1265
dzieci i młodzieży.
l Zarząd Miasta wyraził zgodę na przekazanie 150.000 złotych Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej, zgodnie z
podpisaną 7 czerwca umową w sprawie
utworzenia wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego samorządowej instytucji kultury.
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Pierwszy w Polsce
18 czerwca powstał pierwszy w Polsce Oddział Polskiego Instytutu
Kontroli Wewnętrznej (PIKW). Jego tymczasową siedzibą jest Urząd
Miejski w Gorzowie. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięła grupa
inicjatywna licząca około 20 osób. Na spotkanie przyjechali Edmund John
Saunders, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Instytutu Kontroli
Wewnętrznej oraz Henri Grocholski, prezes PIKW. Pomysłodawcą utworzenia w Gorzowie Oddziału Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej był
Aleksy Wołoszyn, naczelnik Wydziału Kontroli i Analiz Urzędu Miejskiego.
le PIKW będą się doskonalić pracownicy
Celem PIKW jest doskonalenie oraz
kontroli wewnętrznej zatrudnieni nie tylko
kształcenie osób zajmujących się kontrolą
w administracji państwowej i samorządowewnętrzną. Zdaniem Edmunda Johna
wej, ale również w podmiotach gospodarSaundersa kontrola wewnętrzna ma za zaczych. Zdaniem Aleksego Wołoszyna dziadanie promować prawidłowe, oszczędne,
łalność Polskiego Instytutu Kontroli Wewydajne i skuteczne działanie oraz produkwnętrznej w Gorzowie pozwoli na wymianę
ty i usługi o wysokiej jakości, zabezpieczać
doświadczeń oraz dbałość o prestiż zawozasoby przed ich utratą spowodowaną naddu.
użyciami, błędami i złym zarządzaniem, a
Uroczysta inauguracja pierwszego w Poltakże zapewnić przestrzeganie prawa i grosce Oddziału PIKW odbędzie się we wrzemadzenie wiarygodnych danych finansośniu i połączona będzie z konferencją na
wych. System kontroli powinien wspomatemat „Funkcjonowania kontroli wewnętrzgać podmioty w osiąganiu celów i w prowanej w samorządowych jednostkach organidzeniu działalności w sposób bezpieczny i
zacyjnych w świetle wymogów ustawy o
efektywny. Odpowiedzialność za sprawne
finansach publicznych”. Pracownicy konfunkcjonowanie kontroli wewnętrznej w
troli wewnętrznej, którzy są zainteresowani
każdej jednostce ponosi jej kierownictwo.
działalnością Oddziału PIKW powinni zgłaPolski Instytut Kontroli Wewnętrznej jest
szać się do Wydziału Kontroli i Analiz UM.
pierwszą profesjonalną organizacją w PolInformacje na temat PIKW można również
sce do spraw systemów kontroli wewnętrzuzyskać na stronach internetowych
nej, procesów zarządzania ryzykiem oraz
www.pikw.pl.
edukacji pracowników. Program edukacyjRenata Dziekańska
ny realizowany jest poprzez organizację różnych form kształcenia, takich jak: konferenWydział Kontroli i Analiz
cje, seminaria, sympozja, kursy, warsztaty,
ul. Sikorskiego 3-4 (nad klubem „Lamus”)
studia zawodowe i studia podyplomowe tel. 72-19-596 lub 72-19-580
w kraju i za granicą. W gorzowskim Oddzia-

LVII sesja Rady Miejskiej

Spółka, finanse
Podczas sesji 27 czerwca żaden z punktów porządku obrad nie wywołał tak
burzliwej dyskusji, jak projekt utworzenia spółki z o. o. Centrum SportowoRehabilitacyjne. Z dziewięciu uchwał budżetowych tylko jedna wywołała uwagi,
natomiast bez słowa sprzeciwu przyznano odznaki honorowe „Za szczególne
zasługi dla miasta Gorzowa Wlkp.”.
Zaawansowana budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego pociąga za sobą konieczność przygotowania się do zarządzania tym
obiektem. Zarząd Miasta zaproponował, aby
powołać jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym 100.000 zł i stuprocentowym udziałem
miasta. Jerzy S. Hrybacz skrytykował pomysł przekazywania spółce majątku, poddał
w wątpliwość czy obiekt będzie dla wszystkich dostępny oraz czy nie będzie stanowić
konkurencji dla OSiR. W imieniu klubu radnych AWS stwierdził, że tworzenie teraz spółki z o.o. nie będzie dla miasta korzystne i klub
będzie głosował przeciw. Arkadiusz Marcinkiewicz za niebezpieczny uznał zapis mówiący o tym, że spółka może uczestniczyć w
innych spółkach w kraju i za granicą. Obaj
radni zgłosili wniosek przekazania projektu
uchwały do komisji, co nie spotkało się jednak z aprobatą większości. W dyskusji nad

projektem tej uchwały udział wzięli: Roman
Jabłoński, Ewa Piekarz, Tadeusz Horbacz,
Anna Szulc, Adam Zbigniew Luboiński, Irena Franczak, Jacek Guzikowski, Rozalia
Aleksandrowicz, Mariusz Guzenda, Józef
Teofil Finster. Ostatecznie rada zadecydowała o powołaniu spółki.
W pakiecie uchwał budżetowych radni
wprowadzili przesunięcia, związane z rozliczeniem projektów współfinansowanych z
funduszu PHARE oraz w związku z zawarciem porozumień na realizację imprez kulturalnych (wynikających z miejskiego kalendarza imprez) i wydawnictw, w związku z
czym można już przekazać dotacje celowe.
Do pozycji „dotacje” przesunięto też zaplanowane w budżecie środki na imprezy sportowe i edukacyjne młodzieży szkolnej. Ponadto skorygowany został błąd rachunkowy, jaki wkradł się do jednej z uchwał
budżetowych w maju.

