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P r o t o k ó ł nr XXXIII/05


z sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 10 lutego 2005 r. 


Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach od 1300 do 2000. 
Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Bogacz Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki. W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności - załącznik nr 1.  
W sesji uczestniczyli również:
	sołtysi sołectw Gminy Trzcianka – lista obecności stanowi załącznik nr 2. 
	pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik nr 3.


Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady otworzył przewodniczący rady mgr Grzegorz Bogacz, witając radnych Rady Miejskiej Trzcianki, panie i panów sołtysów, burmistrzów:  Pana Artura Powchowicza i Pana K. Oświecimskiego. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 17 radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki. W trakcie przybyli radny W. Kiszczak i radny E. Joachimiak. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych wyznaczył radnego R. Szukajłę i  Z. Czarny. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do porządku obrad. 

Pan K. Oświecimski – w związku z negatywnymi opiniami wszystkich komisji Rady proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały ujętej w punkcie 5b – projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Propozycja zmiany została przyjęta w głosowaniu: za 12, przeciwko 0, wstrzymujących 4. 

Przewodniczący Rady – w związku z nieobecnością Burmistrza Trzcianki w chwili obecnej na sesji, który musiał być dzisiaj w Poznaniu w sprawach związanych z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim dot. finansowania inwestycji z funduszów strukturalnych,  a który dojedzie później, proszę radnych o wypowiedzenie się czy będziemy obradować zgodnie z porządkiem nad budżetem, pod nieobecność Burmistrza, czy dokonamy zmiany porządku przesuwając kolejność omawianych punktów. 

Radny L. Stolarski – uważam, że jest to ważna sprawa i Burmistrz musi być obecny przy uchwalaniu budżetu. 

Radny A. Cija – mam podobne zdanie. 

Przewodniczący Rady – w związku z powyższym proponuję przesunąć punkty 6,7i 8 w miejsce punktów 4,5 i 6. 

Propozycja została przyjęta w głosowaniu: za 14, przeciwko 2, wstrzymujących 1. 
Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad.

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXXI/04 z sesji z 30.12.2004 r. 
	Protokół Komisji Rewizyjnej nr 74/04 z kontroli stanu realizacji zaplanowanych inwestycji na 2004 rok.
Sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2004 r.
	Informacje sołtysów.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2005:
	odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
	odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej Trzcianki, 
	odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
	odczytanie stanowiska Burmistrza Trzcianki w sprawie opinii RIO i  wniesionych opinii komisji Rady Miejskiej Trzcianki,
	dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
	głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej,

głosowanie nad uchwałą budżetową. 
	Podjęcie uchwał w sprawie:
	zmiany uchwały Nr XIX/136/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2006,
zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka,
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
	regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2005 rok,
	przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki. 
	Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
	Wnioski i interpelacje.
	Zamknięcie obrad.  


Przewodniczący Rady, przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad, w imieniu całej Rady, wręczył podziękowanie za dotychczasową pracę Panu Krzysztofowi Bullerowi, byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Trzciance, a następnie złożył gratulacje, w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance, panu Krzysztofowi Wernickiemu. Do podziękowań i gratulacji dołączyli się burmistrzowie pan K. Oświecimski i pan A. Powchowicz. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu nr XXXI/04 z sesji z 30.12.2004 r.
Do protokołu uwag nie było. Protokół przyjęto w głosowaniu: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

Ad 4) Protokół Komisji Rewizyjnej nr 74/04 z kontroli stanu realizacji zaplanowanych inwestycji na 2004 rok.

Radny A. Cija – z protokołu Komisji Rewizyjnej wynika, że komisja pracowała na kilku posiedzeniach. Protokół natomiast jest zakończony jednym stwierdzeniem. Pewne rzeczy można było wykonać, a pewne nie wykonano, bo uważam, że ktoś zawalił i dobrze byłoby, aby te rzeczy były wypunktowane, aby w przyszłym roku takie potknięcia się nie trafiały. Nie ma efektów pracy komisji, bo podejrzewam, że wiele godzin pracowano. Jakieś odzwierciedlenie w protokole powinno być, aby burmistrz takich błędów nie robił. Uważam, że w następnym roku, jeżeli coś takiego będzie, to prosiłbym, aby jakiegoś podsumowania dokonać. Budżet wyjściowy, co do zadań rzeczowych był trochę inny od końcowego i tego mu tu brakuje. 

Radny M. Helak – przewodniczący komisji rewizyjnej – przyjmuje pana uwagi. Komisja doszła do paru ustaleń. Otrzymał je burmistrz. Nad tym tematem, nie tylko na komisji, ale na sesjach i pozostałych komisjach, radni szeroko dyskutowali i wszyscy o wszystkim wiedzą, dlatego komisja rewizyjna tak to zakończyła. 

Ad 5) Sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2004 r.
Pisemne sprawozdania z prac komisji radni otrzymali w materiałach na sesję, oraz część rozdano przed sesją. Sprawozdania rozdane na sesji stanowią załączniki nr 14,15,16 do protokołu. 

Radny L. Stolarski – komisja dużo pracowała, mało z tego wynikło, a główna przyczyna to brak materiałów. Komisje są planowane, a na komisji nie mamy materiałów. Tak pracować nie można. Komisja Gospodarczo nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału i ustosunkowywać się do wszystkich rzeczy, bo po prostu nie ma materiałów. Materiały nie mogą spływać bezpośrednio na komisji, a każdy radny powinien mieć kilka dni do ich analizy. Jako przewodniczący mam prośbę do przewodniczącego rady, aby te materiały szybciej do nas spływały, a terminy sesji bardziej stabilne. 

Przewodniczący Rady – zastosuję się do tego wniosku, oczywiście czy interwencja będzie skuteczna to czas pokaże.

Radny K. Czarnecki – pytanie do przewodniczącego rady i Komisji Sportu, turystyki i promocji. Złożyłem wniosek w czerwcu i otrzymałem odpowiedź, że moim wnioskiem w sprawie nazwy hali miała zająć się właśnie ta komisja. Do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi, a w sprawozdaniu również nie ma tej sprawy. 

Przewodniczący Rady – wniosek został skierowany do nowej komisji, która wówczas powstała. Mamy w planie pracy na ten rok zatwierdzenie strategii rozwoju w gminie Trzcianka i sądzę, że pana wniosek w uwzględnionej strategii został uwzględniony, a być może odrzucony. 

Radny R. Szukajło – jeżeli chodzi o pytanie pana Czarneckiego, to powinienem powtórzyć słowa przewodniczącego rady. W opracowaniu strategii ten temat będzie uwzględniony. 

Ad 6) Informacje sołtysów.

Pan I. Mazurek – sołtys Runowa – budżet jest już prawie ustalony, rada dzisiaj go zatwierdzi. W budżecie są ogromne pieniądze na kanalizację wsi. W związku z tym pozostała część wsi pozostaje bez „środków do życia”. Pewne prace, które mogłyby się zadziać na wsi zostają odłożone. Chodzi mi o największą bolączkę wsi jest woda. Część Rudki i Runowa na dzień dzisiejszy nie ma wody. Są gospodarstwa, które muszą wozić wodę beczkami. Nie tylko wodę pitną, ale i dla bydła i trzody. Proszę Radę o wzięcie tego pod uwagę, przed zatwierdzeniem budżetu. Chociaż na zrobienie planu wodociągu. Cos się dzieje, ale decyzji nie ma. Proszę o wzięcie tego pod uwagę. 
Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o sprawy wody to rada Miejska Trzcianki na 2005 r. zaplanowała debatę i chce kompleksowo rozwiązać problem wody. W planie budżetu na 2005 r. są wnioski in prowadzone rozmowy, propozycje radny m.in. radnego W. Kiliana, aby zaplanować środki na projekt techniczny wodociągowania wsi Runowo i Rudki. Jak się stanie, być może okaże się w dniu dzisiejszym. 

Radny K. Czarnecki – mam kartki z wieloletniego planu inwestycyjnego ZIK i są dwie rzeczy dotyczące modernizacji hydroforni Rudka, ale w 2007 r. ma to być ze środków ZIK. Interesuje mnie, że jeżeli planuje się modernizowanie tego terenu to najpierw należy mieć projekt techniczny. Jako Rada środków na projekt nie mamy. ZIK również nie przewiduje tego w swoich wydatkach i dlatego pytanie czy jest to modernizacja hydroforni pod potrzeby obecne, czy modernizacja pod przyszłą inwestycję? Taka odpowiedź powinniśmy uzyskać. 

Radny R. Dacków – było ustalone na Walnym Zgromadzeniu, że będzie to z drugiego programu ZPORR. ZIK przyjął to do wiadomości i ujął to w planach na 2007 r. – rozbudowa i modernizacja hydroforni Rudka. Plany wodociągowania całej wsi ma przejąć gmina. 

Pan P. Obszarski – burmistrz obiecywał dla wsi Straduń, że będzie dokończone oświetlenie. Na dzień dzisiejszy brakuje 5 słupów i 7 lamp. Nie widzę tego we wnioskach do budżetu. Zastanowić się nad dokończeniem tego zadania.
Czy nie warto przygotować kalendarza imprez na cały rok 2005 r., aby nie dochodziło do sytuacji, że terminu imprez się pokrywają? 

Pan A. Powchowicz – rozumiem, że Straduń ma jeszcze potrzeby, ale należy podkreślić, że w ostatnich latach ta wieś otrzymała wiele inwestycji. Słuszne, bo tak należało uczynić, natomiast wykaz wniosków obejmuje wnioski z komisji i radnych. Nie było takiego wniosku i dlatego nie znalazł się na wykazie. I tak wszyscy wiemy, że nie ma możliwości realizacji tych wniosków. Nie jest to obietnica, że coś będzie robione, ale co byśmy chcieli robić. 

Pani I. Moraczyńska – projekt kalendarza imprez jest już zrobiony i w najbliższym czasie będzie wydany. Jest on już dostępny na stronach internetowych. 

Pani H. Napierała – linie energetyczne w Nowej Wsi nie wytrzymują obciążenia. Powstają nowe zabudowania i jest potrzeba budowy nowego transformatora. Proszę ten problem wziąć pod uwagę. 




Ogłoszono przerwę do godz 1600,  do czasu przybycia Burmistrza M. Kupsia.  
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7. 

Ad 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2005:
Przewodniczący Rady przedstawił porządek pracy nad uchwalaniem budżetu gminy Trzcianka na 2005 r. wynikający z przyjętej procedury uchwalania budżetu – uchwała nr XXV/256/2000 z 24.08.2000 r. 

 Ad 7a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Projekt budżetu radni otrzymali w listopadzie 2004 r., wraz z uzasadnieniem. W materiałach na sesję radni otrzymali poprawiony projekt budżetu uwzględniający poprawki radnych, RIO i Burmistrza, wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian. 
Przed sesją rozdano radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok uwzględniający zmiany wypracowane na komisjach w miesiącu lutym br. – pismo 3022-3/2005 z 9.02.2005 r. – załącznik nr 5 do protokołu. 
Radnym rozdano również poprawioną informację o stanie mienia komunalnego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 129/04 Burmistrza Trzcianki z 15 listopada 2004 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Odstąpiono od odczytywania projektu budżetu. 

Burmistrz Trzcianki M. Kupś poprosił panią B. Niedzwiecką o przedstawienie wszystkich propozycji zmian do projektu budżetu. 

Pani B. Niedzwiecka -  zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Rada uchwala projekt budżetu przekazany 15 listopada 2004, a przedtem radni głosują nad poprawkami, które znalazły się do projektu budżetu w okresie do sesji budżetowej. Państwo otrzymali w materiałach na sesję propozycje poprawek. Przedstawię, jakie poprawki naniesiono po ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Po stronie dochodów w dziale 756 zwiększamy planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 37.694 zł. Wynika to z pisma Ministra Finansów. Kolejna zmiana w dochodach dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 806.739 zł i ustalania wysokość subwencji oświatowej na kwotę 10.046.491 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa zwiększa się dotację na dofinansowanie inwestycji gmin „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” o kwotę 944.688 zł. Są to wszystkie poprawki dotyczące dochodów. W związku z tym dochody na 2005 r. ustalono w wysokości 54.684.771 zł. 
Zmiany dotyczące wydatków:
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 3.200 zł na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W dziale 710 działalność usługowa jest zmniejszenie o 100.000 zł związana z koniecznością zbilansowania budżetu, a dotyczy to zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego. W dziale 600 transport i łączność są poprawki zaproponowane po ostatnim spotkaniu Komisji Gospodarczej. Jest tu zwiększenie o kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg – kwota 40.000 zł i rezerwa na inwestycje realizowane wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg – kwota 200.000 zł. W administracji publicznej jest zmniejszenie wydatków o 100.000 zł zaplanowanych na remont urzędu, w radzie gminy zmniejszono wydatki o 30.000 zł przeznaczonych na diety radnych, wydatki na organizację sesji, podróże służbowe i pozostałe wydatki. Dokonano również zmniejszenia w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmniejszenie dotyczy wydatków na straż miejską w kwocie 20.000 zł. Kolejna zmiana dotyczy działu 757 obsługa długu publicznego. Jest tu zmniejszenie o 172.959 zł, a wynika ze zmiany stóp procentowych i wiboru. Są to zabezpieczone środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i tych, które gmina zaciągnie w roku bieżącym. W oświacie i wychowaniu, w szkołach podstawowych dokonano zmian wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono paragrafy – wynagrodzenia bezosobowe i usługi internetowe. Dokonano zmniejszeń o kwotę 319.230 zł i zwiększeń o kwotę 26.515 zł. W przedszkolach wydatki zmniejszono o 57.801 zł, a zwiększenia na kwotę 2.800 zł. W gimnazjach zmniejszenie 143.829 zł, a zwiększenia 34.637 zł. W ochronie zdrowia, na wniosek GKRPA zwiększono wydatki o 6.406 zł, w związku ze zmianą programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. O tą samą kwotę zmniejszono wydatki w opiece społecznej. W dziale 852 pomoc społeczna dokonano również zwiększenia do kwoty 500.000 zł na wypłaty świadczeń społecznych. Natomiast w dodatkach mieszkaniowych zmniejszono wydatki o 300.014 zł. Po analizie wykonania dodatków mieszkaniowych za 2004 rok zauważono, że kwota dodatków systematycznie maleje. Jeżeli tendencja malejąca się utrzyma, to środki na dodatki mieszkaniowe powinny wystarczyć. W edukacyjnej opiece wychowawczej – w świetlicach szkolnych dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę netto 42.559 zł. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska jest zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 957.102 zł. Zwiększono środki na budowę oświetlenia w Biernatowie o kwotę 12.400 zł do łącznej kwoty 17.000 zł. Środki te pozwolą zrealizować inwestycję w całości. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono środki o 45.000, wyrównując dotację do poziomu 2004 r. i zwiększając środki na remont dachu nad czytelnią Biblioteki. W kulturze fizycznej i sporcie zwiększono środki o kwotę 109.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych 85.000 zł i 24.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W związku z przedstawionymi zmianami dokonano również zmian w załączniku nr 6 wydatki majątkowe. W załączniku nr 10 dokonano zwiększenia zaciągnięcia kredytów o 452.400 zł. Niedobór w związku z tym wynosi 1.513.615 zł. 

Burmistrz M. Kupś – tegoroczny budżet będzie budżetem trudnym z wielu powodów. Większość z nich została wymieniona przez panią Skarbnik, ale zasadnicza trudność będzie polegała na tym, że podjęliśmy się realizacji bardzo trudnego zadania, a jednocześnie takiego, które spowoduje, że nasza gmina będzie należała do jednej z najnowocześniejszych i najbogatszych pod względem infrastruktury w zakresie ochrony środowiska. To co robimy w tym roku i przyszłym jest kontynuacją wielu wcześniejszych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i gospodarki odpadami. W latach poprzednich wybudowaliśmy bardzo nowoczesne wysypisko śmieci. Dzięki wsparciu funduszu Phare zmodernizowaliśmy cześć kanalizacji naszego miasta. Przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zmodernizowaliśmy kotłownię. Na dzień dzisiejszy należy ona do najnowocześniejszych, jeżeli nie w Wielkopolsce, to w kraju. W ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy pięć wodociągów, w tym cztery z udziałem funduszu Sapard. Ta inwestycja, będzie polegała na rozbudowie oczyszczalni ścieków, na budowie 42,5 km sieci sanitarnej, na budowie 638 przyłączy, na budowie 12 przepompowni sieciowych, 16 przepompowni indywidualnych oraz 5295mb sieci deszczowej. Opracowując projekt staraliśmy się umieścić w nim nie tylko jak najwięcej zadań, które przyczynią się do polepszenia gospodarki wodno-ściekowej, ale również polepszyć inne elementy infrastruktury technicznej i decydujące o poprawie życia naszych mieszkańców, a również o poprawie atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy. Wykonano 8,5 km dróg. Zawarliśmy z Zarządem Dróg Powiatowych porozumienie, że tam gdzie sieci będą biegły wzdłuż dróg powiatowych będziemy odtwarzali powierzchnie na całej szerokości. Przeprowadzając tą inwestycje załatwiamy problemy, z którymi wcześniej nie mogliśmy się uporać. Nasze działania zmierzając do tego, aby zebrać, w sposób racjonalny i efektywny, wszystkie te projekty, które nie miały, z przyczyn finansowych, szans na realizację w latach poprzednich. W wieloletnich planach inwestycyjnych od 1999 roku są te zadania zapisane. Jest to kontynuacja pewnej myśli. Zadania te były ważne, ale nie znajdowano możliwości ich realizacji. Dzisiaj mamy historyczną szansę, aby ta kadencja wprowadziła naszą gminę w XXI wiek. Do tego jednak potrzebna jest współpraca, nie tylko sił politycznych, zasiadających w Radzie, ale i wszystkich środowisk. Potrzeby jest dobry klimat medialny, społeczny. Aby nasi mieszkańcy uznali, że ten wysiłek finansowy, który gmina poniesie jest konieczny. Przekonanie, że te inwestycje nie tylko poprawią estetykę i funkcjonalność wielu elementów infrastruktury, ale przede wszystkim umożliwią tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenie bezrobocia. Zatwierdzenie tego budżetu nie będzie znaczyło tylko akceptacji technicznej, ale również będzie stanowiło akceptację polityki prowadzonej przez burmistrz i jego pracowników. Spędziłem wiele godzin w Poznaniu, aby przyspieszyć fakt podpisania umowy. Niestety jednen z dokumentów utknął w drodze pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Wojewódzkim, ale dowiedziałem się również, jakie były oceny trzech zespołów ekspertów naszego projektu. Te materiały, które dostarczyliśmy do obu Urzędów oceniono bardzo wysoko. Aby to zrealizować potrzebne jest, nie tylko głosowanie nad budżetem, ale życzliwość i aprobata państwa dla pracy Urzędu Miejskiego w Trzciance. Projekt jest bardzo skomplikowany pod względem organizacyjnym. Najcięższa praca jest przed nami. Przenoszenie uwagi na inne elementy uważam za zbyteczne, ale i w pewnym sensie szkodliwe. W porównaniu z pierwotną wersją projektu budżetu wprowadzono pewne zmiany, które są konsekwencją m.in. państwa wniosków. Byłem przeciwny temu, ponieważ zmieniają nam się wskaźniki finansowe. Natomiast budżet, z ekonomicznego i logicznego punktu widzenia, ma swoje punkty graniczne, których nie powinniśmy przekroczyć.   Druga uwaga dotyczy dokumentu uzupełniającego, który państwu przedstawiłem. Państwo złożyli na komisjach wnioski do budżetu, które właściwie należałoby od razu odrzucić. Na realizację tych wniosków musielibyśmy mieć 3,5 mln zł. Dokonałem pewnego rankingu tych wniosków określając kolejność możliwej realizacji wniosków, pod warunkiem znalezienia na to środków. Każda rezerwa finansowa będzie przeznaczona na zrealizowanie zadań, które państwo przedstawiliście, choćby, dlatego aby zadośćuczynić różnym społecznym potrzebom. Nie możemy, w ciągu jednej kadencji, zrobić tego, co nie zostało zrobione w ciągu 10 poprzednich lat. Pozostawiam państwa sumieniu decyzję na „tak” lub „nie” w głosowaniu, które za chwilę nastąpi. Przez dwa lata dokładałem starań, aby nie tylko realizować to, co miałem w swojej zapowiedzi wyborczej, ale przede wszystkim moje starania były w kierunku takim, aby nasze miasto stało się miastem nowoczesnym, zamożnym, przyjaznym naszym mieszkańcom. Trudno mi przekonywać państwo o swojej kompetencji czy wiedzy, bo sytuacja, w której ktoś jest „za”, a 15 jest „przeciwko” nie jest sytuacja właściwą. Jeżeli państwo nie zaakceptują propozycji to zrobię tak, jak powinien zrobić każdy człowiek honoru. Oddam dalsze zarządzanie gminą w państwa ręce. 

Radny A. Cija – poczułem się, jak na wiecu wyborczym. Mam prośbę do Przewodniczącego Rady, aby realizować precyzyjny porządek obrad. Proszę realizować to, co mamy w porządku. Dyskutować będziemy potem. Wszyscy radni, nawet pana koalicja, są przekonani do tej wielkiej inwestycji. Nas już do tego nie trzeba przekonywać. Jesteśmy za. Mówmy o budżecie bez wielkich słów. 

Przewodniczący Rady - zgodnie z uchwałą XXV/256/2000 z 24.08.2000 r. rozdział II § 2 ust. 6 – Przewodniczący Rady Miejskiej może odstąpić od odczytania na sesji budżetowej materiałów, które radni otrzymali wcześniej. 

Pan M. Kupś – moje wystąpienie było uzupełnieniem do propozycji zmian. Szczegóły dotyczące przesunięć w budżecie były omawiane na komisjach. Teraz dyskutujemy nad sprawami generalnymi. Proszę tak odbierać mój głos, a nie jak wystąpienie wyborcze. 

Ad 7b) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
Wykaz wniosków złożonych do budżetu radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 4 do protokołu).  Odstąpiono od odczytywania wniosków. 

Radny L. Stolarski – w wyniku dyskusji na Komisji Gospodarczej stawiam wniosek, aby wprowadzić do budżetu na II półrocze kwotę 50.000 zł – prace projektowe wodociągu. Dotyczy to wsi Runowo. Czy Burmistrz Może wprowadzić taki zapis? 

Pan M. Kupś – w związku z tym, że zadanie, jak proponuje komisja, ma być realizowane w II półroczu, dlatego proponuję wprowadzić to zadanie przy kolejnej weryfikacji uchwalonego budżetu. 

Przewodniczący Rady – burmistrz proponuje wprowadzić wniosek w późniejszym terminie, jeżeli będą wprowadzane zmiany do budżetu. 

Pan M. Kupś – w pierwszej kolejności. 

Radny L. Stolarski – wiemy, jak się tworzy budżet i później nie da rady wprowadzić zmiany, jeżeli nie wskażemy na to środków. Możemy w drugim półroczu, jeżeli nie będzie możliwości realizacji tego zadania, będzie brak dochodów, z pełną świadomością zrezygnować.  

Przewodniczący Rady – czy burmistrz może zaproponować wprowadzenie zadania do najbliższej sesji. 

Pan M. Kupś – na sesji, zaraz po podpisaniu umowy z Wojewodą i aneksu do umowy, bo uwzględni on wielkości, które będą musiały ulec zmianie po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Na pierwszej najbliższa sesja po podpisaniu aneksu jednym z punktów będzie wskazanie środków, które będą wynikać z różnicy pomiędzy wartością kosztorysową a wartością po przetargach. 

Radny L. Stolarski – każdy z nas wie, jakie mamy oszczędności i tu nic nowego nie wymyślimy. Po prostu wprowadzamy albo nie. Każdy zna stan budżetu i wie jak wygląda. Są tu pieniądze i lewa strona musi zgadzać się z prawą. 

Radny W. Kilian – proponuję jednak wprowadzenie dzisiaj tego zadania. Jest potrzeba budowy tego wodociągu i mówimy o tym od dwóch lat. Były zapewnienia burmistrza, o realizacji tego zadania, przed podjęciem decyzji realizacji kanalizacji. Pewne działania miały być podjęte, problem miał być załatwiony, ale tego nie zrobiono. Kwota 50.000 zł nie zburzy tego budżetu. Teraz proponuje się to zadanie w 2007 roku. 

Pan P. Obszarski – bulwersuje nas zapis w pozycji 51 wykazu wniosków do budżetu. Dotyczy to środków na organizację wypoczynku przez ZHP. Jako sołtys chcę podkreślić, że takie działania są potrzebne, bo wiele dzieci bierze udział w wypoczynku letnim z terenów wsi i te środki są potrzebne. 

Radny K. Czarnecki – wniosek odnośnie PT wodociągu Runowo – Komisja Gospodarcza zajmowała się analizą budżetu, jak i wniosków poszczególnych komisji, i doszła do wniosku, że z tego wszystkiego, co dzieje się po stronie dochodów i wydatków można, a nawet należałoby, wprowadzić pewne zmiany. Te zmiany burmistrz uwzględnił, poza propozycją 50.000 zł na wodociąg w Runowie. To, co teraz wprowadzimy, jest tematem zamkniętym na ten rok, chyba że coś niespodziewanego się zdarzy. Łatwiej jest oszczędzać niż w późniejszym okresie wprowadzać dodatkowe zadania. Z takiego założenia wychodzili radni. Proszę burmistrza, aby jeszcze raz spokojnie to przeanalizował, to stanowi niewielki procent całego budżetu, ale dla środowiska wiejskiego jest to bardzo ważne. 

Przewodniczący Rady – przypomnę, że ustawa o samorządzie terytorialnym stanowi, że bez zgody burmistrza rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoznacznego ustalenia źródeł tych dochodów. 

Radna J. Durejko – mam apel do burmistrza, aby ugiął się pod naszą prośbą i wprowadził pieniądze na PT wodociągu w Runowie.

Radny A. Cija – zestawienie wniosków, które otrzymaliśmy, jest koncertem życzeń. Jeżeli coś z tej listy nie znajdzie się w budżecie to nie znajdzie się już na pewno, bo budżet jest bardzo trudny. W tym budżecie i tak będziemy ciąć. Nie czarujmy sołtysów, że może coś z wniosków zrealizujemy. Nie ma na to szans.

Radny E. Joachimiak – chciałbym powrócić do wniosku 51 ujętego w zestawieniu wniosków. Przy wniosku jest informacja, że dofinansowanie może nastąpić po spełnieniu warunków konkursowych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Wiem, że takie procedury obowiązują. Proszę o dodatkowe wyjaśnienie czy ta kwota, która jest w budżecie na wypoczynek letni czy są to środki pochodzące ze środków GKRPA, czy inne? 

Pan K. Oświecimski – są to tylko środki z funduszu GKRPA. 

Radny E. Joachimiak – w związku z powyższym chciałbym powiedzieć, że jeżeli mówimy o środkach GKRPA to one są wyraźnie, precyzyjnie adresowane. O nie można wystąpić ta instytucja, który działa w środowisku takim, do których te pieniądze są adresowane. Nie są to pieniądze dla dzieci „niepatologicznych”. Mój wniosek był o umieszczenie kwoty w budżecie, które zgodnie z przepisami, po konkursie, mogłyby być dla organizatorów, którzy zajmują się dziećmi „niepatologicznymi”. Ponawiam wniosek, aby taką kwotę umieścić w budżecie, a jest kilka pozycji w budżecie, które można mniejszych i nic się nie stanie. Proponuję przeznaczyć na to środki zdejmując z działu 926. 

Pan K. Oświecimski – nie mogę zgodzić się z opinią radnego, jeżeli chodzi o określenie, że środki są kierowany do dzieci „patologicznych”, jak określił radny E. Joachimiak. Są to środki z GKRPA kierowane do normalnych dzieci i tylko skonstruowanie odpowiedniego programu wystarczy, aby skorzystać z tych środków i stanąć do konkursu. 

Radny E. Joachimiak – znam dokładnie ustawę i środki z funduszu alkoholowego mają służyć tym środowiskom, które obejmują osoby zagrożone patologiami społecznymi, a szczególnie alkoholizmem, Chciałbym uniknąć sytuacji „naciągania”, bo tworzenie takiego programu nie jest problemem, ale nie jest to do końca uczciwe. 

Ad 7c) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 
Przewodniczący Rady odczytał opinie komisji, jak w załączniku nr 7 do protokołu. 
Przewodniczący Rady odczytał wnioski Komisji Rozwoju Wsi, a następnie Komisji Rewizyjnej i poprosił burmistrza o udzielenie odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej, który dotyczył aktualnego stanu projektowego i wykonawczego ulicy Sikorskiego i Mochanckiego, w stosunku do budżetu na rok 2005. 

Pan M. Kupś – jest to zadanie nie gminy, ale Województwa Wielkopolskiego. Dokumentacja techniczna została przygotowana i po ogłoszeniu naboru do ostatniej transzy ZPORR wniosek zostanie zgłoszony. Dokumentacja jest już zatwierdzona. 

Radny A. Cija – dyskutowaliśmy na temat budżetu tego roku między innymi w kontekście przebudowy ul. Sikorskiego. Oczekiwałbym potwierdzenia burmistrza. Nie ma przewidzianych żadnych środków w budżecie na współdziałanie gminy w realizacji tej inwestycji, w zakresie zadań, które leżą po stronie naszej gminy. Padło stwierdzenie, że jeżeli będzie trzeba zrealizować odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego, za przejazdem kolejowym, to zadanie ma zabezpieczenie w środkach ZIK. Padło stwierdzenie, że tak to będzie. Wiemy, że są potrzebne pieniądze na przebudowę ul. Prostej. Jeżeli to zadanie wejdzie to zapewne w II półroczu, z płatnościami możemy przejść na 2006 r., ale ewentualnie ZIK przejmuje ciężar kanalizacji części ul. Sikorskiego. Uważam, że powinniśmy mieć pewność i stanowisko burmistrza. Już w budżet nic nie wprowadzimy. 

Radny K. Czarnecki – Wlkp. Zarząd Dróg będzie przebudowywał ulicę główną przez miasto, ale są jeszcze roboty towarzyszące tj. ul. Kościuszki, Dąbrowskiego, Spokojna. Roboty te będą wymagały ponoszenia kosztów przez gminę. W budżecie się nic na to nie planuje. Czy inwestycja ta będzie skutkowała w budżecie tegorocznym, czy nie? Komisja Gospodarcza też analizowała ten temat. Zaproponowano poprawkę, którą burmistrz wprowadził, 200. 000 zł na współpracę z WZD. Jeżeli nie ponosimy w tym roku kosztów to prosimy o jasne stanowisko, jeżeli tak to też musimy mieć tego świadomość. Nie wiemy, kiedy będziemy musieli robić ewentualne korekty?

Pan M. Kupś – nie ma dzisiaj potrzeby przeznaczać środków na realizację odcinka drogi 178, bo z takim wnioskiem nie zwrócił się ani Marszałek ani Dyrektor WZD. Natomiast ok. 600.000 zł w tym dużym projekcie przewidzianych jest na modernizacje sieciowe pod tą drogą. Na przebudowę wszystkich możliwych instalacji pod ważniejszymi skrzyżowaniami: rondo Staszica-Sikorskiego, skrzyżowanie Dąbrowskiego –Wiosny Ludów, rondo przy ul. Sikorskiego i rondo Mochnackiego-27 Stycznia-Grunwaldzka. Kanalizacja to nasz problem. Za dwa lata możemy nie uzyskać zgody na rozwalenie drogi, albo będziemy musieli odtworzyć ją na całej szerokości. Dlatego ponaglałem, aby ZIK realizował kanalizację na „zatorzu”, bo jest to dla miasta ważniejsze. Oczywistym marnotrawstwem byłyby prace za rok czy dwa na nowej drodze, dlatego w tym roku, zanim wejdą drogowcy, chcemy wykonać kanalizację sanitarną. W tej chwili Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje środkami, które są dzięki wnoszonymi opłatami za korzystanie ze środowiska. W ostatnich latach większość zadań było realizowanych ze środków przedakcesyjnych. Nie korzystano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest szansa, aby zaciągnąć pożyczkę i te transze w ramach ZPORR-u i inwestycja ZIK-u będzie miała szansę być zrealizowana w 50% - 60% środków własnych i 40% - 50% środków zewnętrznych. Jest szansa, aby nasz udział w inwestycji ZPORR był nie w 30% a np. 12-15%. Może uda się za jeszcze mniejsze pieniądze zrealizować inwestycję ZPORR i inwestycje na „zatorzu”. Nie otrzymalibyśmy takich warunków kredytowania gdybyśmy robili wodociągi. To priorytet maja kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. 

Radny K. Czarnecki – mam wydruk dotyczący wydatków ZIK na „zatorzu” na kanalizację i usłyszałem, że procedura przetargowa została uruchomiona. Po przetargu może okazać się, że „zatorze” będzie wykonane w kierunku ul. Tetmajera, a inwestycja dot. przebudowy drogi wejdzie w tym roku do realizacji, a my staniemy przed faktem dokonanym, że nie będziemy mieli wykonanej kanalizacji ul. Sikorskiego. Czy sprawy są na tyle elastyczne, że jeżeli zadanie wchodzi w tym roku, to środki zostaną przesunięte i ul. Sikorskiego zostanie zrobiona? 

Radny R. Dacków – na dzisiaj jest złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na „zatorze”. Inwestycja ta jest podzielona na pięć etapów. Ul. Sikorskiego jest w II etapie. Staramy się o pozyskanie dodatkowych środków, o czym mówił burmistrz. 

Przewodniczący Rady przystąpił do odczytywania kolejnych wniosków komisji. Odczytał wnioski Komisji Spraw Społecznych. Członkowie Komisji Spraw Społecznych potwierdzili, że otrzymali specyfikację kwot zawartych w dziale 750. Następnie odczytał wnioski Komisji Gospodarczej. Uzupełnił, że wnioski Komisji Gospodarczej przytoczyła na sesji pani Skarbnik, bo wszystkie, za wyjątkiem PT 50.000 wodociągu w Runowie, zostały ujęte w zmianach do projektu budżetu. 

Radny L. Stolarski – Komisja Gospodarcza pracowała intensywnie nad budżetem. Nie wypracowano opinii końcowej, bo nie znano wszystkich odpowiedzi burmistrz na wnioski komisji. 

Ad 7d) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
W materiałach na sesję, jak również wcześniej na posiedzenia komisji, radnym przekazano Uchwałę Nr SO 14/10/04/Pi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 10 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta i gminy Trzcianka na 2005 r. Odstąpiono od odczytywania opinii RIO. 

Ad 7e) Odczytanie stanowiska Burmistrza Trzcianki w sprawie opinii RIO i  wniesionych opinii komisji Rady Miejskiej Trzcianki.
Stanowisko Burmistrza w sprawie opinii RIO zostało zawarte w uzasadnieniu do zmian zaproponowanych do projektu budżetu, które radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Ad 7f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

Radny L. Stolarski – jako przewodniczący Komisji Gospodarczej chciałbym powiedzieć, że mamy bardzo dużą inwestycję ZPORR i myślę, że dzięki staraniom burmistrza ta inwestycja zostanie przeprowadzona. Musimy sobie zdać sprawę, że pod względem finansowym inwestycja ta nie wpływa na budżet w żadnym stopniu. Nie powołujmy się, że w zależności ile ta inwestycja będzie kosztowała tak wpłynie na nasz budżet. Wpłynie to w bardzo małym stopniu. Trudny budżet jest spowodowany tym, że skumulowały nam się spłaty kredytów. W tym roku będziemy spłacać kredyty za wysypisko, obligacje, kredyty na inwestycje z Sapardu, kredyt obrotowy i przy tym mamy poręczenia dla TTBS i MEC. Jest to bardzo trudny budżet. Mamy bardzo duży deficyt. Jest to kwota ok. 4 mln zł. Chcemy pokryć ją ze sprzedaży naszego majątku i kredytu. Budżet roku 2006 będzie jeszcze trudniejszy. Należy sprzedać część majątku gminy. Apeluję do burmistrza, aby była to sprzedaż małymi kroczkami. 

Radny E. Joachimiak – ustawowo za budżet odpowiada burmistrz. Burmistrz pisze w jednej z wersji, w § 9, że deficyt wynosi 1.061.000 zł, a przewodniczący Komisji Gospodarczej mówi, że deficyt wynosi 4 mln zł. Proszę to wyjaśnić. 

Radny L. Stolarski – deficyt większy wystąpi w tym momencie, jeżeli nie sprzedamy własnego majątku. Musimy na to zwrócić uwagę. 

Pani B. Niedzwiecka – deficyt faktycznie wyliczony w budżecie wynosi 1.513.615 zł. Jest to ujęte w zmianach, jakie radni dzisiaj otrzymali, po uwzględnieniu poprawek komisji. 

Radny A. Cija – budżet 2005 r. jest budżetem trudnym i o tym nie musimy się przekonywać. Wszyscy jesteśmy, co do tego zgodni. Z przykrością stwierdzam, że nad takim budżetem pracowano tak, że właściwie za pięć dwunasta, jako Komisja Gospodarcza, wyciągaliśmy pewne informacje, z którymi, śmiem twierdzić, nie wszyscy radni są zapoznani. Prawdą jest, że wchodzą pewne spłaty, kolejna kadencja też będzie coś spłacała, ale nie staramy się „przejeść”, a zainwestować. Aby budżet mógł się zbilansować, po stronie dochodów jest wpisana niemała kwota, bo ok. 4 mln zł – dochód z mienia komunalnego. Jest to wyprzedaż naszego majątku. Wszyscy radni musza mieć świadomość, na co pozwolimy burmistrzowi, który będzie realizował ten budżet. Może dojść do tego, że majątek gminy nie zostanie sprzedany na taką kwotę. Musimy patrzeć gdzie szukać oszczędności, albo zaciągać kredyt, albo ciąć po wydatkach. Na wniosek komisji burmistrz wykazał, jaki majątek będzie sprzedany, aby te 4 mln zł osiągnąć ( załącznik nr 8 do protokołu). Jest to sprzedaż wszystkich lokali 18 szt., czyli wszystkie, jakie posiada gmina. Sprzedajemy wszystko, co stanowi obecnie dochód TTBS, a przeznaczane jest na remonty. Możemy osiągnąć dochód 1.020 tys. zł, jest to 926 m2, a proponowana cena za m2 1.100 zł. Jeżeli Rada zgadza się na taki dochód to akceptujemy to i takie ceny. Mam pytanie, jak ktoś będzie chciał kupić za 800 zł czy się zgadzamy, czy nie? Czy dajemy burmistrzowi obwarowania, że może sprzedawać, ale nie taniej niż 1.100 zł za m2, albo wysprzedajemy za bezcen? Podobnie z działkami – 32 szt. na ul. Łomnickiej po 30 zł za m2. Jak ktoś zechce kupić hurtem po 15 zł za m2. Czy też się zgadzamy? Możemy sprzedać za grosze wszystko. Budżet przyszłego roku będzie jeszcze gorszy, a co wtedy będziemy sprzedawać? Dzisiaj na te pytania powinny paść odpowiedzi. Kompleks 37 działek w Straduniu poi 20 zł za m2. Jakie jest stanowisko Rady co do cen, jakie wytyczne dla burmistrza? Proponuję ustalić kwoty graniczne. Nie mniej niż to, co proponuje burmistrz, albo spyta się o zgodę Rady, jeżeli będzie mniej. Jeżeli zrobilibyśmy w tamtym roku reformę oświaty, to dzisiaj bylibyśmy o 1,5 mln do przodu. Jeżeli nie zrobimy tego w tym roku, a czas mamy do 28 lutego br., to znowu obudzimy się w przyszłym roku. Apeluję, abyśmy dzisiaj zobowiązali burmistrza, aby do końca marca, bo jest potrzeba zatwierdzenia dzisiaj budżetu, chociaż nie usłyszałem tak do końca czy dzisiaj musimy go uchwalić, apelowałem żeby zatwierdzić budżet do końca grudnia. Proponuję opracowanie programów oszczędnościowych w oświacie, administracji. Taki program zostałby przez Radę przyjęty i byłby wytycznymi dla działań burmistrza i podstawą do konstrukcji budżetu na 2006 r. Co będzie jeżeli nie będzie klientów na mienie gminy, bo ceny będą za niskie? Jakie jest wariant drugi? Spotkamy się w lipcu i dojdziemy do wniosku, że sprzedano za 1 mln i nie będziemy mieli dalszej koncepcji. Wyciągajmy wnioski. Planujemy sprzedaż na 4 mln zł. Jest to dużo. Jakie skutki tych manewrów będą na 2006 r. i przyszłe? Jak to się ma do zaciąganych kredytów? Jest wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Chcę głosować za i proszę mi nie wmawiać, że chcę coś storpedować. Uważam, że najpierw przyjmijmy zobowiązania, które chcemy postawić burmistrzowi, żeby programy oszczędnościowe zostały przygotowane do końca marca. Oświata – muszą być przygotowane warianty, to musi być 28 lutego przyjęte. Jeżeli można czekać z uchwaleniem budżetu to uważam, że te rzeczy powinny być dopięte i doprecyzowane i zebrane przy uchwalaniu budżetu. Wariant, że w lipcu będzie 2 mln mniej to będziemy wiedzieć, co robimy. 

Radny K. Czarnecki – w ubiegłym roku, w czerwcu podejmowano decyzję o tej dużej inwestycji. My wówczas wstrzymaliśmy się. Dzisiaj przyjmujemy, że jest to zadanie priorytetowe i zadanie należy realizować. Natomiast wówczas mieliśmy takie wątpliwości, jakie ma dzisiaj radny A. Cija. Należało myśleć o tym od tamtego półrocza, gdzie trzeba zaciskać pasa, oszczędzać, jakie reformy robić, aby to zadanie realizować. Nie ukrywam, że jakieś zadania dodatkowe wychodzą. Niedługo będzie sprzedawany budynek na pl. Pocztowym. My nie mamy pieniędzy i pozostanie ruina. Być może wyjdzie inne zadanie, ale nie będziemy mieli środków. Spłaty kredytów będą nas czekały. Przez cztery lata będziemy się męczyć, aby wyprostować budżet. Takie wątpliwości mieliśmy. Trzeba powiedzieć mieszkańcom, że trzeba będzie opłaty i podatki wprowadzać maksymalne, aby spłacić to zadanie. Po wybudowaniu i przekazaniu tych inwestycji woda będzie kosztować ok. 5 zł, a kanalizacja jeszcze więcej. To muszą mieszkańcy wiedzieć. To są konsekwencje realizacji tego zadania. Jest to zadanie na tyle intratne, że ¾ środków dostajemy, ale przy tak zadłużonym budżecie trzeba robić oszczędności. Prze pół roku staraliśmy się uzyskać jakieś informacje, ale wszystko odkładano zawsze w czasie. Komisja Społeczna miała zająć się reformą oświaty, a do dnia dzisiejszego dokumentu na ten temat nie widziałem. Podobnie inne dziedziny. TTBS ma tak małe środki, że żadnych remontów też nie będzie. Dobrze, że uda się wybudować budynek na ul. Chopina. Konsekwencje podjętej decyzji są bardzo trudne. Przyjęliśmy zadanie i musimy się z tego zadania wywiązać. Komisja Gospodarcza analizowała wszystkie potrzeby. Te wszystkie wnioski oraz wnioski mieszkańców. Też trzeba im powiedzieć, że jest to wszystko odłożone w czasie. 

Radny A. Cija – panie Czarnecki! Zapomniał pan, że jest w koalicji rządzącej. Nie bardzo rozumiem wypowiedzi pana Czarneckiego. Pan Stolarski przez 5 minut tłumaczył, że ta inwestycja nie ma wpływu na ten rok, to niech pan nie straszy, że dzięki tej decyzji mamy taki budżet. To jest nieprawda. My swoją decyzją, popierającą burmistrza, osiągnęliśmy to, że dzisiaj wiemy, że mamy ¾ środków na tą inwestycję. Jeżeli pan ma obawy to tnijmy. Myśmy kosztów prawie żadnych nie ponieśli, poza dokumentacją. Mamy obawy to nie realizujmy tego. Jeszcze dzisiaj jest czas. Dzisiaj spłacamy oczyszczalnie i inne zadania, a za dwa lata będziemy spłacali to zadanie. Ktoś będzie to spłacał. Dzisiaj decydujmy czy jesteśmy za czy nie. Jak umowy zostaną podpisane, to będzie za późno. Odnośnie oszczędności, to nie kto inny a ja krzyczałem: nie róbmy ścieżek za 400.000 zł, jak można zrobić za 60.000 zł, nie róbmy tego co nie musimy. Jaka jest wasza decyzja? 

Radny L. Stolarski – radny K. Czarnecki zwrócił uwagę na to, co również mówił pan Cija, że trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać. Ten budżet idzie zamknąć, nawet z tymi 50.000 zł, których domaga się wieś. 

Przewodniczący Rady – należy jasno powiedzieć, aby widzowie źle nie zrozumieli, że miasto nie chce dać 50.00 wsi. Nieprawda. Wieś otrzymuje w ramach dużego projektu wielkie miliony. To są fakty. 

Radny L. Stolarski – jednoznacznie trzeba powiedzieć, że ta inwestycja nie ma wpływu na ten budżet. Musimy zdać sobie sprawę, że te 50.000 zł nie będzie miało wpływu. Nie możemy doprowadzić do tego, że nie przyjmiemy dzisiaj budżetu, bo nie chcemy wprowadzić tych 50.000 zł. Ten, kto dzisiaj nie będzie za wprowadzeniem 50.000 zł bierze na siebie również odpowiedzialność, że nie chce tej dużej inwestycji. Ja jestem za ta dużą inwestycją. Nie chcę, aby radni wiejscy wycofali się dzisiaj z głosowania. Żeby nie było tak, że zamiast koalicja popierać burmistrza, to go popiera opozycja. Jeżeli już to niech popierają go wszyscy radni. 

Radny K. Czarnecki – jeszcze raz powtarzam panie Cija. Trzeba kredyty zaciągać, ale kredyty trzeba spłacać. To się odbija na innych zadaniach. Taką drogę wybraliśmy i trzeba tą droga iść. 

Radna J. Durejko – inwestycja nie ma wpływu na budżet, inwestycja idzie swoją drogą, to czemu taką małą inwestycję realizujemy? To jak się ma do tego te 50.000 zł? Uważam, że nie ma wpływu. Toczą się inwestycje, ma rację przewodniczący, że na terenie wsi. Szkoda Siedliska, Runowa, Nowej Wsi, Stobna, Wrzącej. To są wsie, które mają takie położenie, że nic się tam nie dzieje. Nic tam nie jest planowane. Wielka inwestycja obejmie Smolarnie, Straduń, Białą, Radolin, Teresin. Nie żądamy niewiadomo, czego. W 2004 r. miała rozpocząć się budowa sali sportowej w Siedlisku. Teraz już o tym się nie mówi. Chcemy 50.000 zł na projekt techniczny. Jeżeli budżet nie rozwala się 0 32 mln to na pewno nie rozwali się przez 50.000 zł. Proszę burmistrza, aby wycofał swój upór i wprowadził te 50.000 zł. 

Radny H. Król – poczułem się wywołany do odpowiedzi przez radnego K. Czarneckiego. Na Komisji Gospodarczej szczegółowo przedstawiłem, jak toczyła się dyskusja nad oświatą na Komisji Spraw Społecznych. Polecam wszystkim radnym protokoły komisji z września, października i listopada. 

Pan M. Kupś – jestem bardzo zdziwiony wystąpieniami radnych wiejskich oraz pana Czarneckiego i Stolarskiego. Jest mi po prostu przykro. Nie mam już sił, cierpliwości, ani chęci przypominania ile dla wsi zrobiono w ciągu ostatnich lat. Państwa zachowanie sprawia, że moja wiara, że tą gminą można rządzić normalnie po prostu wygasa. Licytujemy się o 50.000 zł. Dałem słowo państwu, że na to znajdą się pieniądze, a po drugie, że może okaże się, że te 50.00 zł, a właściwie potrzeba 65.000 zł, uda się uznać, jako koszt kwalifikowany, przy sporządzeniu projektu do ZPORR. Panie radny Kilian! Jeżeli projekt wodociągowania pana wsi ma być dokonany, to powinna tu być cała wieś, a nie tylko do pana. Wartość tej inwestycji to mln zł, a szanse są dopiero w 2007 r. Jeżeli pan chce to możemy to zrobić tak, jak robią to inne miejscowości, gdzie burmistrzowie ulegli radnym, zamiast poczekać rok czy dwa i ubiegać się o środki strukturalne. Państwo zmuszają mnie do nieracjonalnych posunięć. Jeżeli jest możliwość pozyskania środków z zewnątrz to musimy to robić. Jeżeli państwo uznają, że 50.000 zł jest decyzją na być albo nie być dla wielkiej inwestycji, to nasza dalsza współpraca jest niemożliwa. 

Radny W. Kilian – chodzi o dwie newralgiczne nitki, gdzie mieszkają rolnicy poza terenem zwartej zabudowy. Jest to kilkunastu rolników i rodzin. Są ogromne problemy z wodą. Woda w studniach jest niedobra, jest jej mało. Są obawy, co do jakości odstawianego mleka, a normy po wejściu do UNII zaostrzono. Co mam powiedzieć mieszkańcom Runowa? Ważniejsza jest kanalizacja w Teresienie czy Radolinie niż woda w Runowie? Ludzi nie stać na wiercenia studni. Mówimy o pomocy dla przedsiębiorców, a rolnik to też przedsiębiorca. Nikt nie zrozumie, że problem kanalizacji jest ważniejszy od wody. 

Radna J. Durejko – zabolała mnie wypowiedź burmistrza, że tak dużo dostaliśmy, a ciągle coś chcemy. Jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Porównajmy ile w krótkim czasie otrzymała Trzcianka, a ile otrzymała gmina? Wygląda na to, że tyle dostajemy, a nam ciągle mało. Miasto dostało gazyfikację, wodociągi, kanalizację, wysypisko śmieci, salę sportową, chodniki, elewacje, rondo, drogi. Każde zadanie kosztowało ogromne pieniądze. Dobrze, że tak Trzcianka wygląda, ale przypominam, że my w tej gminie również mieszkamy. Zastanawiam się bardzo poważnie nad jedną rzeczą. Nie udało się podzielić gminy. Głównym powodem nie otrzymania zgody na podział był brak wypowiedzenia się miasta. Miasto nie wzięło udziału w referendum. Gdyby wieś była oddzielona, to na pewno więcej działoby się na wsiach. Wówczas każda najdrobniejsza złotówka byłaby skierowana na wieś. Naszym zadaniem byłoby inwestowanie na terenie gminy. Nie musielibyśmy żebrać o 50.000 zł. Mielibyśmy pieniądze do własnej dyspozycji. Uważam, coraz bardziej, że powinniśmy się oddzielić. 

Przewodniczący Rady – przypominam, że tej wody nie ma nie tylko w Runowie, jest również wiele posesji, również w Trzciance, gdzie nie ma wody. Przypominam, że w planie pracy Rady na ten rok mamy wpisany temat rozwiązania tego problemu kompleksowo i określić, w jakim czasie. Proponuję dyskusje odłożyć do tego czasu. 

Pan A. Leśniewski – sołtys Biernatowa – podziękował radnej Durejko za słowa obrony wsi. To, co robi się na wsiach nie jest żadną łaską. To nam się należy. Pieniędzmi, które wydano na ścieżkę rowerową i lampami obdzielono by wszystkie wsi. Pani Durejko ma rację. To jest Rada miasta i wsi, a nie tylko miasta. 

Pan M. Kupś – w projekcie jest kanalizacja w 5 wsiach, 5 wodociągów. Nie będę oceniał jak radna Durejko, czy radny Kilian walczyli o wsie w poprzedniej kadencji. Mnie interesują ostatnie dwa lata. Państwo, jeszcze mówią, że prowadzimy antywiejską politykę? Gdyby gmina wiejska była sama to nie miałaby szans zrealizowania takiego wniosku, jaki będzie zrealizowany w tej chwili ze ZPORR. 

Radny A. Cija – podtrzymuję zwoje wnioski i chciałbym, aby burmistrz precyzyjnie ustosunkował się do wniosków, które postawiłem. Czy musimy budżet zatwierdzić dzisiaj? Programy oszczędnościowe w oświacie, administracji. Określenie warunków sprzedaży mienia komunalnego, bądź opracowanie drugiego wariantu sprzedaży mienia komunalnego. Proponowałby, aby zrobić to do 30 marca br. Byłoby to podstawą kolejnej korekty w budżecie i konstruowania budżetu na 2006 r. Reforma oświaty, jeżeli dzisiaj nie musimy go zatwierdzać, byłaby załącznikiem do niego. Róbmy budżet na ten rok z myślą o przyszłym roku. 

Ogłoszono przerwę 10 minut. Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7g.

Ad 7g) Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej. 

Radni wyrazili opinię, iż każda poprawka do budżetu ma być głosowana oddzielnie. Przystąpiono do głosowania.

Poprawki do dochodów:
	dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9001– zwiększenie dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzianka” o kwotę 944.688 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

	dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek, rozdział 75621- zwiększenie planowanych udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2005 o kwotę 37.694 zł i ustalenie w wysokości 5.666.322 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 2.

	dział 758 różne rozliczenia, rozdział 75801 zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej o kwotę 806.739 zł i ustalenie w wysokości 10.046.491 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

Poprawki do wydatków:
	dział 600 transport i łączność rozdział 60016 - zwiększenie wydatków o 240.000 zł, w tym zwiększenie wydatków na remonty cząstkowe dróg o 40.000 zł i ustanowienie rezerwy w wysokości 200.000 zł na inwestycje realizowane wspólnie z WZD;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 2.

	dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zwiększenie 3.200;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

	dział 750 administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin – zwiększenie 214.000 zł;


Radny K. Czarnecki – odnośnie tego działu proponuję w rozdziale 75023 § 4300 zakup usług pozostałych wprowadzenia zmniejszenia 50.000 zł i wprowadzenie zwiększenia 50.000 zł w dziale 700 gospodarka komunalna i ochrona środowiska na opracowanie projektu technicznego wodociągu w Runowie. 
Pan M. Kupś – radny pospieszył się trochę z tą propozycją. Nie możemy przyjąć tej propozycji. 

Radny K. Czarnecki – proszę o opinię radcy prawnego.

Pani D. Ciesielska – jest kwestia czy kwota ujęta w tym paragrafie musi pozostać, czy są jakieś rezerwy. Trudno teraz ocenić, czy można zdjąć z tej pozycji 50.000 zł, bo kwoty ujęte mają konkretne przeznaczenie. 

Radny K. Czarnecki – zaproponowałem ten dział, bo uważam, że przy najbliższej zmianie można te 50.000 do tej pozycji przywrócić. 

Przewodniczący rady – burmistrz stwierdza, że nie można umniejszyć tego § o 50.000 zł. 

Radny Wł. Ignasiński – czy są przeciwwskazania prawne? 

Pani D. Ciesielska – zapis art. 52 ust. 1a: „bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.”. Państwo proponują zdjąć 50.000 zł z tego §, a burmistrz ten wydatek musi czymś pokryć, jest kwestia czy z tego wydatku burmistrz może zrezygnować, czy jest to możliwe. 

Pan M. Kupś – proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu polegającą na wprowadzeniu 50.000 zł na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowych na terenach wiejskich i zwiększenie o tę kwotę deficyt budżetowy. Proszę o głosowanie wszystkich poprawek łącznie. 

Przewodniczący Rady – czy pan L. Stolarski podtrzymuje swój wniosek o głosowanie oddzielnie wszystkich poprawek?

Radny L. Stolarski – tak podtrzymuje, budżet jest poważną sprawą i musimy poświęcić na to trochę więcej czasu. 

Przystąpiono do głosowanie poprawki dot. działu 750
Dział 750 administracja publiczna – zwiększenia 214.000 zł, zmniejszenia 349.000 zł – kwota planowana 4.097.693 zł;
Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

	dział 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie 100.000 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 3.
	Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenia 96.150 zł, zmniejszenia 116.150 zł i ustalenie kwoty planowanej 256.567 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 2.

	dział 757 obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – zmniejszenie 172.959 i ustalenie kwoty planowanej na 995.358 zł; 

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0.

	dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenia 84.943 zł, zmniejszenia 540.670 i ustalenie kwoty planowanej na 16.214.705 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

	dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85154 – zwiększenie 6.906 zł, zmniejszenie 500 zł i ustalenie kwoty planowanej 132.872 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

	dział pomoc społeczna – zwiększenia 513.819 zł, zmniejszenia 320.239 zł i ustalenie kwoty planowanej na 9.633.937 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0.

	dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenia 22.713 zł, zmniejszenia 65.272 zł i ustalenie kwoty planowanej na 967.417 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0.

	dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 9001 § 4300 dodatkowe zwiększenie 50.000 zł, łączna kwota zwiększeń w dziale 900 wynosi 18.407.102 zł, zmniejszenia 17.400.000 zł i ustalenie kwoty planowanej 19.864.747 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1.

	dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie 45.000 zł i ustalenie kwoty planowanej 1.635.503 zł;

Poprawka przyjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0.

	dział 926 kultura fizyczna i sport – zwiększenie 109.000 zł i ustalenie kwoty planowanej na 231.640 zł;


Radny E. Joachimiak – złożyłem wcześniej wniosek dotyczący tego działu i chciałbym dopytać burmistrza czy mój wcześniejszy wniosek może być uwzględniony?

Pan M. Kupś – nie.
Poprawka do działu 926 przyjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 1, wstrzymujących 2.

14) Poprawki do § 2 projektu uchwały – ustala się wydatki w kwocie 56.248.386 zł i w § 9 – ustala się deficyt w kwocie 1.563.615 zł, oraz w § 9 ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy oraz pożyczki w wysokości 5.502.400 zł. 

Poprawki przyjęto w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

Przewodniczący Rady – wprowadzone zmiany do budżetu skutkują również wprowadzeniem zmian w załącznikach 3,4,6,9,10,11,12, 14. Ogólne kwoty nie ulegną zmianom. 

 Ad 7h) Głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady – proszę burmistrza o odniesienie się. przed głosowaniem nad projektem budżetu, do wniosków radnego A. Ciji dot. ustalenia inimalnych cen sprzedaży majątku gminy. 

Pan M. Kupś – nie ma potrzeby ustalać zasad sprzedaży odrębną uchwałą, bo naszym interesem jest sprzedaż jak najdroższa. W piśmie, o którym mówił radny A. Cija są podane kwoty wyjściowe, które będziemy chcieli podnieść, a nie obniżyć. O cenie sprzedaży decydują również przepisy o gospodarce gruntami i każda sprzedaż majątkowa musi być poprzedzona wyceną. Sprzedający może sprzedać zawsze drożej, ale nie taniej. Będziemy starać się, aby były to wyższe kwoty. 

Radny A. Cija – wierzę, ale nie do końca. Chciałbym, aby było zapisane, że rada wyraża zgodę na sprzedaż tego majątku, abyśmy byli świadomi, jakiego, za kwoty nie mniejsze niż tutaj zapisano. Jeżeli nie może być uchwały to zapisać to w formie stanowiska, które byłoby egzekwowane w jakiś sposób, albo ustalić zasady sprzedaży. Niech to pismo podpisane przez pana W. Putyrskiego stanie się dokumentem. Nie podpisał się pod tym burmistrz. 

Pan M. Kupś – moje stanowisko jest zaprotokołowane. Dołożymy starań, aby te wartości były wyższe, a podane ceny są orientacje. 

Radny A. Cija – wobec tego proponuję, aby rada przegłosowała stanowisko, że akceptuje do sprzedaży majątek wykazany w piśmie (załącznik nr 8), w takim zakresie i w kwotach niemniejszych niż zaproponowano w piśmie. Będzie to załącznikiem do protokołu i rada przyjmie w formie stanowiska czy opinii. 

Przewodniczący Rady - proponuję – Rada popiera stanowisko radnego A. Ciji w sprawie propozycji sprzedaży majątku wg propozycji przedstawionej przez burmistrza.  

Radny L. Stolarski – przestrzegam, żeby nie było tak, bo mamy trudny budżet, że nagle ustalimy graniczne kwoty, a chętny będzie trochę niżej i burmistrz nic nie sprzeda, a my bierzemy kolejne kredyty? Uważam, że to powinniśmy pozostawić burmistrzowi, bo od tego go mamy. Myślę, że źle nie sprzeda majątku, jak widać do tej pory nie sprzedawał, bo były za małe ceny. Uważam, że dobrze robił. Nie możemy robić bariery i w jakiś przypadkach nie będzie mógł spuścić ceny. 

Radny A. Cija – rozumiem pana stanowisko, ale przypomnę, że nie możemy tak co 5 minut zmieniać zdania. Na komisji przyjęto takie stanowisko, że ze sprzedawanego majątku dochody są przeznaczane na remonty, na które mamy tylko 50.000 zł. Rozumiem, że są pewne granice. Proponuję przegłosować propozycje. 

Radny K. Czarnecki – sprzedaż majątku jest poważną sprawą i proponuję, aby na najbliższych posiedzeniach komisji przedstawić jakieś opracowania dotyczące zasad sprzedaży majątku gminy. 

Radny A. Cija – przychylam się do wniosku radnego K. Czarneckiego, aby wprowadzić zasady sprzedaży poszerzone również o grunty rolne, inne działki, sprzedaż dla spółdzielni itd. Proponuję do końca marca. 

Przewodniczący Rady – burmistrzu czy termin do końca marca jest możliwy? 

Pan M. Kupś – musimy ocenić nasze możliwości czasowe, zwłaszcza, że mamy wiele pilnych zadań. 

Przewodniczący Rady – myślę, że burmistrz w najbliższym możliwym czasie określi termin, bo musi to przedyskutować z pracownikami, aby termin był realny. 

Radny A. Cija – w związku z tym proponuję, aby burmistrz podał termin, kiedy poda termin realizacji wniosku. Przewodniczący czy jest to do przyjęcia, panie burmistrzu?  

Pan M. Kupś zgodził się. 

Radny A. Cija – proponuję również opracowanie programu oszczędnościowego w zakresie oświaty, kultury, administracji. Musimy zacząć oszczędzać. Najlepiej, aby podobnie jak we wcześniejszym wniosku, burmistrz podał do końca lutego, kiedy to zrobi. 

Przewodniczący Rady – uzgodniliśmy termin, kiedy podany będzie termin realizacji wniosku. 

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2005, wraz z przyjętymi poprawkami. 

Uchwała Nr XXXIII/233/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2005 została podjęta w głosowaniu: za16, przeciwko 0, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 8a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2006. 
Przewodniczący Rady – Komisja Spraw Społecznych, Komisja Gospodarcza i Komisja Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
Radni nie mieli uwag. Projekt poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXXIII/234/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2006 została przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 Ad 8b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka.
Przed sesją radnym rozdano poprawiony projekt uchwały, jak w załączniku nr 11, w związku z tym tytuł uchwały był inny niż ujęty w porządku obrad. 
Przewodniczący Rady – Komisja Spraw Społecznych, Komisja Gospodarcza i Komisja Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXXIII/235/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad 8c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Przewodniczący Rady – Komisja Spraw Społecznych, Komisja Gospodarcza i Komisja Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXXIII/236/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego została podjęta w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 8d) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2005 rok.

Pani D. Ciesielska przedstawiła propozycje poprawek do projektu uchwały. W § 2 pkt 4 powołaliśmy się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 200 r. i również w dalszej części uchwały powołano się na to rozporządzenie. Otrzymaliśmy informacje, że Minister Edukacji Narodowej wydał nowe rozporządzenie. W związku z tym proponujemy poprawki:
	w § 2 pkt 4 zapisać „rozporządzenie MENiS – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.). 
	§ 3 ust. 3 zamiast zapisu „określa § 5 rozporządzenia MEN” zapisać „określają odpowiednie przepisy rozporządzenia MENiS”,

w § 5  ust. 2 zamiast zapisu „określa § 4 rozporządzenia MEN” zapisać „określają odpowiednie przepisy rozporządzenia MENiS”,
	 w § 6ust. 3 zamiast zapisu „§ 5 ust. 4 i 5” zapisać „§ 5 ust. 5 i 6”,

w § 7 ust. 1 zamiast zapisu „określa § 6 i § 7 rozporządzenia MEN” zapisać „określają odpowiednie przepisy rozporządzenia MENiS”.

Przewodniczący Rady – poprawki te są natury technicznej, a nie powodują zmian merytorycznych. Zapisu projektu uchwały zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi nauczycieli. Na sali są obecni przedstawiciele związków zawodowych Pan A. Klamerek i Pan A. Mielczarek. Czy mają panowie uwagi do zaproponowanych poprawek, czy chcieliby panowie zabrać głos? 

Pan A. Klamerek i Pan A. Mielczarek nie mieli uwag i nie zabrali głosu. 

Przewodniczący Rady przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 17 do protokołu. Do tego projektu wyraziła również opinie Rada Oświatowa. 

Projekt uchwały, wraz z zaproponowanymi poprawkami. 

Uchwała Nr XXXIII/237/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2005 rok została podjęta jednogłośnie. Głosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad 5f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki.
Przed sesją radnym rozdano plan pracy Komisji Sportu. Turystyki i Promocji, jak w załączniku nr 19 do protokołu. 
Radni nie mieli uwag.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXXIII/238/05 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20. 
 
Ad 9) Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Radny E. Joachimiak – na str. 5 otrzymałem odpowiedź na wniosek złożony kilka sesji temu dotyczący parku pl. Pocztowym. Po raz kolejny odpowiedź nie wyczerpuje postawionych pytań i wniosków. Przypominam, że zadawałem pytanie: kto jest twórcą projektu, kto go zatwierdził do realizacji oraz pytałem o koszty położenia niepotrzebnych kilkunastu m2 chodnika oraz wnioskowałem, aby zbędny chodnik usunąć, a kosztami obciążyć osoby, które podjęły taką niepotrzebną i niegospodarną decyzję. Otrzymałem tylko fragment odpowiedzi. Jest informacja, że projekt techniczny przygotowała pani M. Jastrzębska, a w innych dokumentach nazywa się to koncepcją. Różnica jest chyba zasadnicza. Jest również zapis, że projekt opracowała przy współpracy z burmistrzem Trzcianki. Czy należy rozumieć, że burmistrz posiada uprawnienia do projektowania tego rodzaju infrastruktury i zatwierdzenia tego co sam wymyślił? W związku z powyższym oczekuję nadal odpowiedzi na wnioski wcześniej zgłoszone. Do przewodniczącego Rady składam oficjalną skargę na lekceważące i nie odpowiadanie na te wnioski. Proszę o spowodowanie, aby te odpowiedzi były pełne i pouczenie osoby odpowiedzialnej za odpowiadanie na wnioski. 
Proszę o dokument – pozwolenie na budowę do wglądu oraz projekt techniczny modernizacji parku na pl. Pocztowym. Z dokumentu tego będzie wynikał numer uprawnień osoby, która wykonała projekt. 
Nie wiem czy przewodniczący komisji rewizyjnej odniesie się do odpowiedzi na wnioski pana M, Helaka i pana A. Ciji, na str. 5 informacji. 

Radny M. Helak – jest odpowiedź, że do końca marca powoła biegłego. 

Radny E. Joachimiak – przewodniczący komisji rewizyjnej akceptuje taka odpowiedź?

Radny M. Helak – jako radny, tak. 

Radny E. Joachimiak – rozmawiamy o nieszczęsnej inwestycji na pl. Pocztowym. Na sesji prosiliśmy o powołanie eksperta. Umówiliśmy się wówczas, że na następnej sesji Burmistrz przedstawi Radzie konkretne propozycje. To się nie zadziało. Przewodniczący komisji rewizyjnej jest z tego zadowolony, ja nie. Burmistrz zobowiązał się, że na następnym posiedzeniu Rady przedstawi fachowca i koszty powołania. Teraz mamy kolejny termin przedłożenia propozycji. Czas leci, a sprawa jest nie załatwiona. 

Radny A. Cija – jest coraz gorzej odnośnie traktowania radnych. W dniu najważniejszej sesji, w dniu sesji budżetowej potraktowanie radnych w ten sposób, że robi się przerwy dwie godziny. Nie wierzę, że nie można było w inny sposób umówić się z marszałkiem czy wojewodą. 
Jeżeli burmistrz mówi, że na następnej sesji przedstawi propozycje ekspertów, a teraz mówi się o marcu, to nie dajmy się tak traktować. Komisja wałkuje sprawę tak długo, a którą można załatwić w ciągu jednego posiedzenia, a teraz jeszcze przesuwamy w czasie. To jest niepoważne traktowanie radnych i protestuje przeciwko temu. 

Burmistrz M. Kupś – przedstawiłem swoje stanowisko w formie poprawek do budżetu i nic nie stało na przeszkodzie, aby państwo przyjęli lub nie budżetu. To zależało jedynie od woli radnych. Burmistrz nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich sesjach. Jeżeli jedyną przyczyną zwłoki było 50.000 zł to byłem zdziwiony. Państwo mieli prawo skorzystać ze swojego głosu. Nie prosiłem nikogo, aby głosował za budżetem. Czy kogoś prosiłem, aby głosował za budżetem? Dostali państwo materiały i mieli prawo wyrazić swoje zdanie. 

Radny A. Cija – co stało na przeszkodzie, że dzisiaj nie mogliśmy powołać biegłego. 

Pan M. Kupś – nie deklarowałem, że na następnej sesji powołamy biegłego.

Radny A. Cija – w związku z tym proszę o przerwę i odczytanie, co zostało zaprotokołowane. 

Ogłoszono 10 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 9. 

Radny A. Cija – odczytał fragment z protokołu nr XXXI/04 z 30 grudnia 2004 r. 
Cyt. „Radny M. Helak - „Komisja Rewizyjna wnioskuje o powołanie biegłego celem zbadania zgodności z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy na zaprojektowane i wykonanie modernizacji parku na pl. Pocztowym.”.
Mamy wątpliwości, jako komisja, i dopiero po pracy biegłego komisja zajęłaby swoje stanowisko w tej kwestii. Planujemy tą kontrolę zakończyć w marcu przyszłego roku. Komisja upoważniła mnie również do poinformowania, że 13 stycznia 2005 r. planujemy zakończyć kontrolę realizacji postanowień zawartych w karcie gwarancyjnej i instrukcji użytkowania hali widowiskowo-sportowej.  
Przewodniczący Rady – przewodniczący Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o powołanie biegłego. Musi być na to zgoda rady. Czy radni mają w tym zakresie pytania? Jaka jest procedura wyboru biegłego? 
Radny L. Stolarski – mamy informację, że w przyszłym roku ma być zewnętrzna kontrola RIO i nie widzę potrzeby podwójnej kontroli i wydania zbędnych pieniędzy. 
Radny A. Cija – musi być to osoba znająca się na prawie zamówień publicznych. Komisja ma prawo nie mieć takiej wiedzy i ma prawo zgłosić wniosek o powołanie biegłego. Burmistrz powinien wybrać osobę, która sporządzi opinię do tego przetargu, a najlepiej, aby był to arbiter z listy Prezesa Zamówień Publicznych. Wybrać osobę na zasadzie zapytania o cenę. Myślę o niewielkiej kwocie ok. 200 zł. Takie jest moje zdanie. Proponuję, aby na najbliższej sesji Burmistrz przedłożył propozycję, nawet konkretnej osoby, Radzie do zatwierdzenia. 
Przewodniczący Rady – przychylamy się przez aklamację, na najbliższej sesji Rady, powołamy za zgodą radnych biegłego do zbadania sprawy.”. 

Pan M. Kupś – nie stwierdziłem, że zgadzam się. Stanowiska nie zająłem. 

Radny A. Cija – ale pan nie zaprotestował. Mam prośbę, aby za każdym razem, kiedy Rada wypracowuje stanowisko albo o coś wnioskuje, przewodniczący Rady dokładnie dopytał się o zdanie burmistrza. 

Radny M. Helak – zgodziłem się z propozycją burmistrza, bo jest to dla mnie skomplikowana sprawa, a po drugie, co się stanie jeżeli skończymy kontrolę w kwietniu? 

Radny A. Cija – co na to burmistrz? 

Ad 10) Wnioski i interpelacje.

Radny M. Dorocki – otrzymałem odpowiedź dotyczącą zakupu wyrówniarki. Nadal podtrzymuję ten wniosek, jeżeli pojawią się jakieś pieniądze to żeby zakupić tą wyrówniarkę. Odpowiedź zawiera niezgodne z prawdą informacje. Koszty profilowania są przeliczone na 40 km dróg. To nie jest cały teren dróg gminnych. ogłoszono przetarg, ale się nie odbył i co będzie dalej? Kiedy drogi gminne będą doprowadzone do stanu odpowiedniego do przejazdu? Rozmawiałem o wyrówniarce z dyrektorem jednego zakładu, który wyraził wolę przejęcia wyrówniarki. W innych gminach też taki sprzęt się kupuje. Chcemy podjąć rozmowy z sołtysami, aby jakiś procent z budżetów sołeckich przeznaczyć na drogi gminne.
Proszę o udzielenie odpowiedzi, jakim prawem Powiat przeprowadził urbanizację, bez zgody właściciela gruntu, na czyjejś własności. 

Radny E. Joachimiak – wyjaśnić czy płyta główna hali widowiskowo-sportowej może służyć innym rozrywkom niż sportowe? Chodzi głównie o imprezy typu zabawy taneczne. 
Proszę o zestawienie ruchu kadrowego w Urzędzie Miejskim w latach 2003-2004 z uwzględnieniem zwolnień, przyjęć, na jakim stanowisku, z jakim wykształceniem. 
Ogłoszono dwa konkursy na realizacje zadań, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. Proszę o protokoły końcowych rozstrzygnięć.

Ad 11) Zamknięcie obrad.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXIII obrady Rady Miejskiej Trzcianki.  

Protokolant 								Przewodniczący obrad

