UCHWAŁA NR XLI/306/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup
nieformalnych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.2021r.,
poz.1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję z dnia 22 października 2021 r., dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie finansowania
działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych rozpatruję się
negatywnie, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE
W dniu 22 października 2021 r. do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła petycja złożona na podstawie art. 2 ust. 2
ustawy o petycjach. W treści Składający wnioskował o uwzględnienie w środkach budżetowych na rok 2022
finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych. W
uzasadnieniu do petycji wskazano na rolę powyższych organizacji i form aktywności na rzecz seniorów oraz
zawnioskowano o zabezpieczenie środków na „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz seniorów”. Powyższy konkurs miałby w
założeniu m.in. umożliwienie uczestnictwa nieformalnym grupom seniorskim.
Petycja została skierowana do rozpatrzenia do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku, która
zebrała się w dniu 22 listopada 2021 r. Na posiedzeniu komisji w pełnym składzie oraz w obecności osób zaproszonych
do udziału i udzielenia informacji oraz wyjaśnień w zakresie złożonej petycji: Burmistrza Lubska oraz Skarbnik Gminy
Lubsko, Komisja ustaliła iż:
- Gmina Lubsko w latach 2018 – 2020 realizowała nałożony przez RIO zgodnie z obowiązującymi przepisami Program
Postępowania Naprawczego. Nadal jednak sytuacja finansowa wymaga skrupulatne i oszczędne (przy realizacji
maksymalnych wyników) wydatkowanie publicznych środków finansowych.
- ogólna sytuacja gospodarcza i finansowa, która zapanowała w zw. ze stanem pandemicznym, nie tylko w kraju, ale i
na całym świecie, spowodowała konieczność przesunięć w wydatkach, ale i również zmniejszenie dostępnych środków
budżetowych (niekorzystna sytuacja gospodarcza i efekt pogłębiającej się inflacji) przy zachowaniu niezmienności w
zakresie realizacji zadań obligatoryjnych gminy a wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,
- pomimo stałej redukcji zadłużenia, Gmina dla zapewnienia płynności finansowej zobligowana była do zaciągnięcia
pożyczki ze Skarbu Państwa, co również powoduje konieczność racjonalizacji wszelkich wydatków.
- Gmina Lubsko jest zaangażowana od wielu lat w pomoc, organizację i wspomaganie działalności różnych środowisk
społecznych, w tym również seniorów. Zadania wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 10 i 33 realizowane jest choćby poprzez
program Senior + , wielkie wsparcie stanowi działalność MGOPS i współpraca z miejscowym DPS-em. Ogłaszane
konkursy na współpracę z NGO w ramach środków przekazywanych Gminie z odpisów za sprzedaż alkoholu i
pozwolenia na jego prowadzenie, są wykorzystywane również przez organizacje pozarządowe dla szerokiego spektrum
społeczeństwa lokalnego, bez jakiejkolwiek dyskryminacji wobec osób w wieku starszym i senioralnym. Programy te
są uwzględnione w budżecie gminy na 2022 rok.
- złożona petycja nie wskazuje (oprócz działów, rozdziałów, klasyfikacji budżetowej) działań określonych
szczegółowo, które miałyby być realizowane w ramach ogólnie określonego „Otwartego konkursu”. Komisja
stwierdziła, że w obecnym kształcie i przygotowanym projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowane środki i
działania umożliwiają korzystanie z walorów, jakie oferuje samorząd seniorom. Wnoszący petycje nie wskazał
konkretnych potrzeb osób określonych jako 60+, w szczególności Komisja miała wątpliwości, co do określenia
„profesjonalizacji” i przeznaczenia na nią środków dla grup nieformalnych, które trudno rozliczyć z wydatkowania
publicznych środków finansowych.
Niemniej Komisja stwierdziła, że rozwój cywilizacyjne, ale też i starzenie się społeczeństwa wymusza stałe
monitorowanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie środków finansowych w kolejnych budżetach, w miarę
oczekiwań, ale też i realnych możliwości Gminy.
Na Komisji oceniono również dotychczasowy wkład finansowy gminy Lubsko latach 2020 – 2021 na realizację zadań
na rzecz seniorów oraz na organizacje pozarządowe w Gminie Lubsko:
- 2022 rok - projektuje się wydatki łączne - 952 558 zł w tym: Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 125 000 zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy 447 558 zł, sport 320 000 zł, ogrzewalnia 60 000 zł oraz zadanie Klub Senior + 128
350 zł,
- 2021 rok – wykonano 873 290,50 zł w tym: Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 118 700 zł, ŚDS 423 053,50
zł, sport 261 000 zł, ogrzewalnia 55 600 zł, OSP 14 937 zł oraz dodatkowo w budżecie Gminy znajdują się środki na:
zadanie Klub Senior + 120 000 zł (dofinansowanie 42 720 zł), Wspieraj Seniora COVID-19 środki w wys. 28 125 zł
(dofinansowanie 22 500 zł),
- 2020 rok – wykonano 809 613,94 zł w tym m.in.: Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 137 677,94 zł, ŚDS
418 497 zł, sport 191 950 zł, ogrzewalnia 60 696 zł oraz dodatkowo środki na realizację zadania Klub Senior + 125
570,18 zł (dotacja 44 000 zł), Wspieraj Seniora COVID-19 58 384,42 zł (dofinansowanie w wysokości 45 000 zł).
Powyższe wskazuje, że wydatki są realizowane z uwzględnieniem progresji rok do roku, a ich przeznaczenie jest
dostosowywane do oczekiwań społecznych.
Mając powyższe na uwadze, Komisja rozpatrzyła powyższą petycję negatywnie, przy 5 głosach za negatywnym
rozpatrzeniem na stan 5 osób w komisji.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13
ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził: Bartosz Łapa
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