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                                                   P r o t o k ó ł nr XXI/04

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 26 kwietnia 2004 r. 
 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach od 1300 do 1945.
Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Bogacz Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki. W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności - załącznik nr 1. Nieobecny radny L. Stolarski.  
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 Marka Kupsia i Pana A. Powchowicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana T. Mańczaka,  wszystkich obecnych na sesji mieszkańców Trzcianki oraz pracowników Urzędu.    
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 omawiania: punktu 3c przybył radny E. Joachimiak, punktu 4a radny Wł. Ignasiński,  punktu 5g radny  J. Matkowski. 
Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych wyznaczył radnego R. Szukajłę i W. Magdziarza. 

Przed sesją radnym rozdano:
	Uchwałę nr SO-4/26/AB/04/Pi składu orzekającego  RIO w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej Trzcianki o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Trzcianki za 2003 rok – załącznik nr 5 do protokołu, 

Uchwałę nr SO-20/14/04/2/Pi składu orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Trzcianki sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2003 rok – załącznik nr 6 do protokołu. 
	Pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 26.04.2004 r. w sprawie propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. – załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 2) Przedstawienie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję, jak w załączniku nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ostatnim okresie wpłynęły do biura Rady trzy projekty uchwał i jest propozycja uzupełnienia porządku obrad o te projekty uchwał. Radnym rozdano projekty uchwał w sprawie:
	udzielenia pomocy finansowej – załącznik nr 8 do protokołu, 

zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki – załącznik nr 9 do protokołu. 
Przewodniczący wyjaśnił, że trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu poręczenia spłaty kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” Spółka z o.o. w Trzciance zostanie rozdany radnym w trakcie sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Gospodarczej. Burmistrz wnioskuje, aby porządek sesji uzupełnić o te projekty uchwał, czy są pytania radnych w tej sprawie? Ja mam pytanie w sprawie uchwały dot. poręczenia kredytu dla Spółki „MEC” ponieważ na Komisji Spraw Społecznych projekt tej uchwały nie był rozpatrywany. Chciałbym uzyskać informacje od wnioskodawcy, dlaczego jest taki pilny tryb podjęcia tej uchwały? 

Burmistrz M. Kupś – w tej sprawie chciałbym poprosić o udzielenie głosu Pana T. Mańczaka Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Spółki „MEC”, aby scharakteryzował ogólną sytuację spółki i aby przedstawił więcej szczegółów wniosku, który wpłynął do mnie w piątek w sprawie udzielenia poręczenia kredytu. Starałem się poinformować radnych Komisji Gospodarczej o przyczynach takiego stanu rzeczy, również scharakteryzowałem krótko obecną sytuację spółki, której Gmina jest udziałowcem, ale uważam, że najbardziej kompetentną osobą w tej sprawie jest Pan T. Mańczak. 

Przewodniczący Rady G. Bogacz – mam wątpliwość czy w takim szybkim trybie musimy dzisiaj na sesji ten projekt wprowadzać. Moje pytanie tego dotyczy? Czy to musi być na dzisiejszej sesji, czy to możemy podjąć na kolejnej sesji? 

Pan T. Mańczak – Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Spółki „MEC”.
Sytuacja w firmie MEC zmienia się w związku z rezygnacją jednego z kontrahentów i koniecznością przejęcia plantacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową. W związku z tym zmieniły się warunki bankowe, zmieniono okresy spłaty kredytu. Celem tej operacji jest to, aby nie zmieniać ceny za ciepło. Nie chodzi tu o zmianę kwoty wielkości poręczenia, a o zmianę terminu tego zabezpieczenia do 2016 roku. Bank niechętnie godzi się na te zmiany, dlatego ten termin jest naglący. 

Innych pytań nie było. Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
	udzielenia pomocy finansowej – w punkcie 5m; radni głosowali: za 17 (jednogłośnie). 

zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki – w punkcie 5n; radni głosowali za 17 (jednogłośnie). 
	wyrażenia zgody na wydłużenie okresu poręczenia spłaty kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” Spółka z o.o. w Trzciance – w punkcie 5o; radni głosowali za 17 (jednogłośnie). 

	projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok otrzymał oznaczenie 5p. 


Po zmianach porządek obrad przedstawiła się następująco:
	Otwarcie obrad.
	Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów:
	nr XVIII/04 z drugiej części sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia   26.02.2004 r; 
	nr XIX/04 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18.03.2004 r;
nr XX/04 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24.03.2004 r. 
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2003 rok:
	opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Trzcianka za rok 2003;

uchwała Nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium.
5. Projekty uchwał w sprawie:
 a)  absolutorium,
 b) zmiany uchwały Nr XIII/104/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 – 2007,
c) zmiany uchwały Nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka,
d) ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,
 e) diet dla sołtysów sołectw Gminy Trzcianka,
f) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004r.,
g) wyboru ławników,
h) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki,
i) zmiany uchwały Nr XLI/395/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa,
l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,
ł) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu,
m) udzielenia pomocy finansowej;
n) zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki;
o) wyrażenia zgody na wydłużenie okresu poręczenia spłaty kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” Spółka z o.o. w Trzciance,
p) zmiany budżetu na rok 2004.  
6.Informacje sołtysów.
7.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
8.Informacja Burmistrza Trzcianki z realizacji uchwał za I kwartał 2004 r. 
9.Wnioski i interpelacje.
10.Zamknięcie obrad.              
Przystąpiono do obrad zgodnie z w/w ustalonym porządkiem. 

Ad. 3) Przyjęcie protokołów. 
Do protokółów nie było uwag, ani sprostowań. 
Protokół nr XVIII/04 z drugiej części sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia   26.02.2004 r. został przyjęty w głosowaniu: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 3.
Protokół nr XIX/04 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18.03.2004 r. został przyjęty w głosowaniu: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 2. 
Protokół nr XX/04 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24.03.2004 r. został przyjęty w głosowaniu: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

Ad. 4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2003 rok:
	opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Trzcianka za rok 2003;

uchwała Nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny M. Helak odczytał kolejno:
	opinie Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok;

uchwałę nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2004 roku.

Przewodniczący Rady – czy są pytania do Przewodniczącego Komisji, do przedstawionego sprawozdania? Mam pytanie do osób, które pracują w Komisji Rewizyjnej i które sformułowały zdanie odrębne. Mam pytanie do Pana Z. Czarnego, wieloletniego radnego czy w poprzedniej kadencji do oceny budżetu byli zapraszani audytorzy, eksperci zewnętrzni? 

Pan Z. Czarny – w poprzedniej kadencji korzystano z pomocy Skarbnika Gminy oraz członkiem Komisji Rewizyjnej była Pani J. Durejko , która pracowała jako księgowa i miała doświadczenie w pracy nad dokumentami księgowymi i znała tę materię. Mieliśmy gwarancję, że jest to sprawdzone dobrze. 

Przewodniczący Rady – statut naszej Gminy daje możliwość, że przy jakiś wątpliwościach komisja może wnioskować o powołanie eksperta, a w tym przypadku biegłego rewidenta. Do mnie taki wniosek nie wpłynął. Czy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wpłynął taki wniosek?

Radny M. Helak – nie. 

Radna J. Durejko – byłam członkiem Komisji Rewizyjnej. Pan Z. Czarny ma o tyle racje, że ja z wykształcenia jestem rewidentem zakładowym i mam takie uprawnienia. To zdanie odrębne mnie osobiście zaskoczyło. Komisja Rewizyjna nie zasięgała pomocy zewnętrznych specjalistów. Gdyby za każdym razem Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w szerokim zakresie działania posiłkowała się specjalistami to Gmina zbankrutowałaby, bo nikt za darmo nie robi takiego typu ocen. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Uważam, że pod względem merytorycznym, formalnym i fachowym sprawozdanie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Radny Z. Czarny – w składzie naszej Komisji nie ma osoby, która potwierdziłaby, że jest to dobre. Uważam, że gdyby nasz wniosek został zgłoszony wcześniej to na pewno byłby przyjęty, bo zgodził się z tym pan K. Czarnecki. 

Radny E. Joachimiak – rozmowa o sprawozdaniu z wykonania budżetu za cały rok nie może być porównywana do innych kontroli. To są duże miliony. Nie można tego porównywać i złe jest porównanie, że do wszystkich kontroli należy brać fachowców. Komisja Rewizyjna nie jest do przyklepywania podanych danych. Komisja Rewizyjna jest do kontroli. Taka jest jej statutowa funkcja. Komisja nie może przyjąć na wiarę to, co jest zapisane w dokumentach, ponieważ tak nie wolno robić. My jesteśmy do kontrolowania, a nie do przyjmowania. To pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie. Panie Przewodniczący proszę spojrzeć w protokół, było zgłoszenie wniosku o powołanie eksperta. 

Radny M. Helak – było, ale zbyt późno. 

Radny E. Joachimiak – był złożony wniosek i jest to w protokole zapisane. Sfera księgowości i finansów publicznych jest zagadnieniem dla specjalistów i wybitnych fachowców. Jest to sfera trudna. Trudno było podpisać się dokumentem, w którym zacytuje zdanie: „sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych wraz z informacją opisową”. Jeżeli ktoś bez cienia wątpliwości, nie będąc specjalistą w zakresie finansów podpisuje się pod takim dokumentem, bo ja mam wątpliwości i wiedzy księgowej nie posiadam. Stwierdzenie kolejne: „ w oparciu o analizę sprawozdania Komisja rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansowa Gminy była prowadzona zgodnie z przepisami o finansach publicznych.”. Człowiek, który nie ma czarno-na białym opinii specjalisty w tym zakresie, że tak było, nie powinien się pod tym podpisywać jako członek organu kontrolnego. Wsłuchaliśmy kilku urzędników i którzy służyli nam swoją wiedzą. Ten czas nie został zmarnowany, ale byli to urzędnicy tworzący ten budżet. Nie ocenialiśmy dokumentu czy jest zły czy dobry, a mieliśmy wątpliwości z punktu widzenia sztuki finansowo-księgowej. 

Radny Wł. Ignasiński – z wypowiedzi radny Z. Czarnego i E. Joachimiaka rozumiem, że wszystkie opinie Komisji Rewizyjnej do tej pory były niefachowe, niekompetentne, bo nie zasiadali w Komisji fachowcy, o których mówi Pan E. Joachimiak. Wszystkie do tej pory, w dobie samorządu, bo tacy fachowcy w niej nie zasiadali. Nie wiem czy taki wniosek Joachimiak nie powinien stać się praktyką, że przy każdej opinii Komisji, przy każdej analizie sprawozdania z wykonania budżetu powinno się zatrudniać płatnych fachowców i może powinna to być praktyka. Próbuję zrozumieć intencję Pana Joachimiaka. W takim razie należy przyjąć taki zapis w przyszłości, w statucie. 

Radny K. Czarnecki – radny Joachimiak na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłosił taki wniosek, ale jest on na tyle doświadczonym radnym, że wiem, że wszystkich ekspertów powołuje się za zgodą Rady. Nie wiem czy to była intencja w trosce o wykonanie budżetu, czy było to działanie mające na celu niespełnienia terminów udzielenie lub nie udzielenia absolutorium. Wyraziłem zgodę radnemu Czarnemu na takie postępowanie w przypadku zgłoszenia wątpliwości, co do wykonania budżetu, zgłoszenia tego wniosku na sesji i uruchomienie dalszej procedury. Nie wiem, jakie wątpliwości, co do wykonania budżetu zgłosi nam radny E. Joachimiak. Powiedział Pan dzisiaj kilka zdań, ale jeszcze tych wątpliwości nie usłyszałem, a chciałbym usłyszeć. Nasuwa mi się jeszcze jedna wątpliwość czy RIO ma fachowców, bo on też oceniają wykonanie budżetu. 

Radny E. Joachimiak – nie mnie oceniać pracę komisji rewizyjnej poprzednich kadencji. Każdy z nas uczestniczy w jakiejś komisji, każdy z nas ma jakieś sumienie i na to pytanie powinien sobie sam odpowiedzieć. To prawda, że taki wniosek został złożony stosunkowo późno. Być może wynika to z braku doświadczenia w pracy w komisji rewizyjnej. Myślę również, że należy się poważnie zastanowić nad sugestią Pana Wł. Ignasińskiego, bo mamy pewien komfort. Inny jest rodzaj kontroli RIO. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie, dlaczego prosiłem o eksperta wypowiedziałem się jasno. Jeżeli Pan Czarnecki nie zrozumiał to trudno. 

Rady M. Helak – mówiąc w ten sposób, że należy coś kontrolować a nie przyklepywać  może nie obraża mnie Pan, ale jest to złe świadectwo o kolegach radnych. Myśmy analizowali te materiały. Oparłem się na szeregu ustaw, może robiłem to trochę chaotycznie, ale była to moja pierwsza kontrola. Nieprawdą jest, że nie mamy wiadomości do oceniania. Ten budżet obserwujemy od roku. Każdy wątek budżetu był analizowany na komisjach 100 razy. 

Radny E. Joachimiak – nie powiedziałem, że mam wątpliwości do któregokolwiek członków komisji. Powiedziałem wyraźnie, że nie mnie to oceniać. Taki był sens mojej wypowiedzi. Wspólnie z kolegą wyraziliśmy swoje, że my nie czujemy się na tyle kompetentni, aby podpisać się pod tym dokumentem. 

Radna J. Durejko – ja zrozumiałam, że gdyby był fachowiec to ocena byłaby fachowa. Nie ma fachowca to oceny nie ma. Tak zrozumiałam intencję, że tylko ma Pan zaufanie do fachowca. Powiem, że mamy dobrego przewodniczącego Komisji. Pan Helak pracuje w kontroli i na metodach kontroli, sposobie dociekania informacji się zna. Wykonuje to, na co dzień. Komisja składa się z radnych. Jeżeli ma Pan zastrzeżenia do protokołu to powinni one być krótko, jasno wyartykułowane. 

Radny E. Joachimiak – procedura jest taka, że decyduje większość, a pod dokumentem podpisują się wszyscy. Zgłaszając swoje wątpliwości w żaden sposób nie dokonywaliśmy oceny członków komisji, przewodniczącego. To jest głębsza interpretacja. Zastrzeżenie ogólne jedno. Nie chodzi o sprawy drobiazgowe, ponieważ te sprawy, na miarę możliwości, staraliśmy się z urzędnikami wyjaśniać. Chodziło o całościowe dokonanie oceny sprawozdania. 

Przewodniczący Rady – mamy przed sobą uchwałę składu orzekającego RIO z dnia 16.04.2004 r. RIO odniosła się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. przedłożonego przez Burmistrza Trzcianki. Co do sprawozdania skład orzekający wyraził opinię pozytywną. Mamy również uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki. Opinia jest również pozytywna. 
Przewodniczący Rady odczytał całą w/w uchwałę RIO. 

Ad. 5a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium. 

Burmistrz M. Kupś – Panie Przewodniczący, Panie, Panowie radni! Z pokorą i zadowoleniem odnoszę się do opinii RIO, jak również do opinii Komisji Rewizyjnej. Z konieczności muszę odnieść się do wystąpienia radnego E. Joachimiaka i Z. Czarnego. Nie dlatego, aby odmówić im prawa do posiadania odrębnego zdania w tej sprawie, natomiast czuję się osobiści urażony. Jak również sądzę, że Panowie z Komisji Rewizyjnej w jakimś sensie dali wyraz temu uczuciu. Panowie radni złożyli zastrzeżenie nie podając żadnego przykładu, chociaż jednego, który rzucałby cień na zgodność przedstawionych dokumentów. Myślę, że można różnie mówić o pracy naszej rady, ale nie można odmówić jej dwóch rzeczy. Pierwsza dociekliwości, która przejawia się m.in. w ilości posiedzeń komisji. Druga: w dążeniu maksymalnej rzetelności wydawanych opinii. Wielokrotnie miało to miejsce na tej sali. Wielokrotnie prowadziliśmy na tej sali wielogodzinne dyskusje podczas posiedzeń komisji. Takim poważnym cenzorem jest również Komisja Gospodarcza. Tak długo są prowadzone dyskusje i spory, aby nikt nie miał wątpliwości. Radni podważają nie tylko wiarygodność tego, co przedstawił Burmistrz wraz ze swoimi pracownikami, ale również podważają pracę pozostałych kolegów z Komisji Rewizyjnej i innych Komisji. Musimy mieć świadomość. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest dokumentem, który podsumowuje pracę Burmistrza i Rady, który ocenia sprawy fundamentalne, natomiast w zakresie rachunkowości i klasyfikacji budżetowej ciąży tutaj odpowiedzialność Burmistrza i Skarbnika. Jeżeli te cyfry nie miałyby pokrycia w faktach, to chyba nie sądzicie, że ktokolwiek z nas zdobyłby się wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności, która skutkuje zakazem wykonywania funkcji. Każdy wydatek ma umocowanie w uchwale budżetowej i zmianie budżetu. Każda zmiana była zatwierdzana przez Radę. Tych zmian było wiele. 
Uchwalając budżet na 2003 rok mieliśmy świadomość, że będzie to trudny rok i będziemy mieli dużo problemów, aby zrealizować dochody, jednocześnie nie przekraczając wydatków w sposób zagrażający bezpieczeństwu Gminy. Myślę, że większość osób tu obecnych może z satysfakcją stwierdzić, że udało nam się tego dokonać. Nie tylko, że osiągnęliśmy planowane dochody, ale ja zwiększyliśmy o 4,7%. Nie było to łatwe, ale mamy świadomość, że dochody byłyby jeszcze większe gdyby wszyscy nasi dłużnicy w porę spłacili zobowiązania. Nie było to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze: część firm było w trudnej sytuacji finansowej. Po drugie: w Trzciance upadł duży zakład zatrudniający 100 pracowników. Po trzecie: realizując m.in. Państwa sugestie i propozycje przekładałem w wielu przypadkach spłaty należności podatkowych, rozkładałem na raty w dogodnych terminach, po to, aby poprawić sytuacje finansowe firmy. Dokonywałem również umorzeń, tak, aby nie doprowadzić do upadłości podatnika, czy pogorszenia sytuacji finansowej lub braku płynności. Pomimo tego zwiększyliśmy w sposób istotny, bo o ponad 420.000 zł dochody z majątku gminy, zwiększyliśmy podatki i opłaty o 170.000 zł. Udało nam się uzyskać dotację z Sapardu w kwocie ok. ćwierć miliona zł. Udało nam się spłacić zaciągnięte zobowiązania z lat ubiegłych. Przypomnę, że kwotę prawie 3 mln zł pochłonęła spłata z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej. Na ten cel musieliśmy wydać obligacje gminne i również żeby poprawić płynność finansową zaciągnęliśmy kredyt obrotowy. Jaka byłaby dobra sytuacja finansowa Gminy gdybyśmy nie musieli spłacić zobowiązań. Wiadomo, że wszyscy zgodziliśmy się, że takie zobowiązania trzeba podjąć i poprzednia kadencja również. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej udało nam się to zrealizować. Te wszystkie inwestycje, które były planowane w roku poprzednim były zrealizowane. Zrealizowano nawet dodatkowe, co prawda niewielkie. Nie mogliśmy sobie na większe inwestycje w roku poprzednim, ze względu na zobowiązania, a będą w roku bieżącym i następnym. Ponad w 100 % wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Świadczy to o tym, że systematycznie rośnie kondycja finansowa naszych lokalnych firm. Oznacza to pewną stabilizację gospodarczą i na rynku pracy. Daje to nadzieję na wzrost podatków w latach przyszłych. Chciałbym przypomnieć o ważnym dokumencie, który przyjęła Rada. Podjęliśmy uchwałę o pomocy publicznej. Jest bardzo duże zainteresowanie naszych firm tymi ulgami. Była to uchwała słuszna. W wielu pozycjach jest wykonanie 98%, 95%, 97%. Dlaczego tak jest? Ten dokument jest tzw. dokumentem kasowym, czyli obejmuje faktyczne wydatki i faktyczne dochody, które wpłyną do tego dnia na konto. Zdarza się tak, że zaplanujemy wydatek w danej wysokości, natomiast różne obiektywne przesłanki uniemożliwią nam regulacje zobowiąż w roku bieżącym. Przykład: wystarczy, że do Gminy spłynie faktura 28 –29 grudnia, a banki działalność operacyjną kończą 30 grudnia i nie można tego zrealizować. Wydatki planujemy w pełnej wysokości, natomiast kasowo czasami zrealizowanie tego w danym roku jest niemożliwe. W styczniu realizujemy cześć należności za grudzień poprzedniego roku. W grudniu roku ubiegłego zapłaciliśmy większość rachunków i faktur. Polepszyła się płynność finansowa Gminy. Był to pierwszy budżet autorski tej Rady. Jest to nasz wspólny budżet. Pomimo trudności finansowych w sposób istotny nie ograniczono, a nawet zwiększono wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną. Okazuje się, że przy dość dużym obszarze biedy i ubóstwa jest również dość duża grupa mieszkańców nadużywająca pomoc społeczną. Nie możemy się z tym zgodzić. Jesteśmy gminą socjalną. Jeżeli chcemy być gminą rozwojową, inwestycyjną to musimy zmienić proporcje w wydatkach inwestycyjnych i wydatkach na pomoc społeczną. Musimy realizować inwestycje, dzięki którym znaleźliby miejsca pracy bezrobotni mieszkańcy giny. Będziemy chcieli ograniczyć pomoc społeczną, a jednocześnie stwarzać możliwości znalezienia zajęcia, najpierw okresowego, a potem stałego. Będzie to możliwe, jeżeli będziemy więcej pieniędzy inwestowali, a nie przejadali. Zanim Państwo przystąpią do głosowania chciałbym podziękować Komisji Rewizyjnej, która mimo tych dwóch głosów odrębnych, starała się w dużej części. Chciałbym podziękować Komisji Gospodarczej, która przejęła na swoje barki duży ciężar odpowiedzialności, ponieważ to ostatecznie w tej Komisji decyduje się na co i ile wydaje się pieniędzy. Proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za rok 2003. 

Radny A. Cija – zanim odczytam stanowisko klubu radnych, którego jestem przewodniczącym, chciałbym odnieść się do tego, co przed chwilą zostało powiedziane. Rola opozycji jest taka, że opozycja ma wytykać błędy koalicji rządzącej i to robimy. Mam być dyskusja nad wykonaniem budżetu za 2003 rok, a my dyskutujemy nad stanowiskiem Pana Joachimiak i Czarnego. Zauważamy, że coś przez 10 lat było nie tak, to czy nie lepiej po 10 latach zasygnalizować ten temat? Takie praktyki były. Były takie wnioski i budżet był badany przez biegłych. Każda firma musi mieć badany budżet przez osoby z papierami. Stawiam wniosek, aby do tego doszło. To nie są małe pieniądze. Jeżeli mamy dyskutować to dyskutujmy nad meritum. Pewne błędy mamy sobie wytknąć. A czy błędów nie było? Wszyscy pamiętamy, że tak nie było. Ze sprawozdania wychodzi, że wszystko było cacy. Tak nie było, bo wszyscy pamiętamy. Opinia RIO nie jest wiążąca dla rady. Jest etapem wstępnej kontroli organu nadzorczego, który ostatecznie będzie badał uchwałę w sprawie absolutorium w trybie nadzoru. Jest to ważna rzecz. Nikt nie czepia się od strony formalnej, ale chyba wiemy więcej niż Panowie z RIO. 

Radny A. Cija odczytał stanowisko klubu „Razem dla Gminy” do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok, jak w załączniku nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chciałby odnieść się do projektu uchwały w sprawie absolutorium?  

Radni nie mieli pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przewodniczący Rady – radca prawny przypomina, że uchwała musi być podjęta bezwzględną większością ustawowego składu rady. 

Uchwała nr XXI/146/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie absolutorium została podjęta w głosowaniu: za 12, przeciwko 4, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ogłoszono 10 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 5b. 

Ad. 5b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 – 2007. 
Stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/147/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 – 2007 została podjęta w głosowaniu: za 12, przeciwko 3, wstrzymujących 4. Uchwała stanowi załącznik nr 12.

Ad. 5c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka. 
Stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały jest wynikiem wyroku Sądu. Należy dokonać zmiany w uchwale z 2001 roku. Te główne zmiany dotyczą zmian w § 15 ust. 3 obowiązującej uchwały w zakresie normatywnych wielkości pojemników na odpady komunalne. Skreślono § 19, a § 20 otrzymał nowe brzmienie określając, że na terenie danej nieruchomości powinien znajdować się, co najmniej jeden pojemnik na odpady. Czy są uwagi do projektu uchwały? 

Radni uwag nie mieli projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Uchwała Nr XXI/ 148/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 5d)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. 
Stwierdził, że zmiana najistotniejsza dotyczy obniżenia o 20 punktów wysokość wskaźników procentowych będących podstawą naliczenia dodatku mieszkaniowego. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wnioskuje również do Burmistrza o przedstawienie informacji ile przeprowadzono kontroli u osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, ile było negatywnych decyzji w związku z  wykrytymi nieprawidłowościami, czyli niezgodność dokumentów ze stanem faktycznym. 

Pani G. Kasperczak – została przygotowana informacja dot. pytania Komisji Spraw Społecznych następującej treści: „... począwszy od początku 2004 roku wywiady środowiskowe przeprowadza się u wszystkich wnioskodawców, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że przyzna się dodatek mieszkaniowy. Od stycznia 2004 r. pracownicy socjalni MGOPS w Trzciance przeprowadzili 622 wywiady środowiskowe, w wyniku których 26 osobom odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.”. 

Radny E. Joachimiak – pamiętamy, że do tego problemu podchodzimy już po raz drugi w krótkim okresie czasu. Te czynności kontrolne są słuszne i potrzebne i trzeba je kontynuować, ale nie zmieniają one faktów, że ten wskaźnik obniżamy o 20% dla wszystkich, dla tych, co złożyli wniosek uczciwie i zgodnie z prawdą i dla tych, którzy złożyli go z pominięciem pewnych stanów faktycznych. Chcemy obniżyć dodatek wszystkim, którzy na to zasługują. Podejmujemy próbę zbiorowej odpowiedzialności, albo zbiorowego ukarania wszystkich wnioskodawców za to, że ktoś napisał w swoich wnioskach nieprawdę. Myślę, że nie jest to dobra metoda. W związku z tym uważam, że nie byłoby to uczciwe. Wnioskuję o anulowanie tej uchwały i jej dzisiaj nie podejmować, i w najbliższym czasie. 

Przewodniczący Rady – zgodnie z kompetencjami rada gminy ma prawo obniżyć albo podwyższyć ten dodatek o 20%. Intencją projektodawcy tej uchwały było to, że środki zaoszczędzone z tego tytułu będą przeznaczone na opiekę społeczną i to osoby najbardziej potrzebujące będą mogły korzystać z dofinansowania trudnej sytuacji. Użycie stwierdzenia, że karzemy wszystkich nie jest najbardziej stosowne. 

Pani J. Durejko – wypowiadałam podobną myśl na Komisji Gospodarczej i podtrzymuję ją nadal. Zachowałaby te procenty, jakie obowiązują do dnia dzisiejszego. Natomiast myślę, że zysk 20% znalazłby się w tych kontrolach, które się realizuje. Prawie 50% wnioskodawców już skontrolowano. Okazało się, że ileś dodatków zostało niesłusznie przyznanych. Zgadzam się z Przewodniczącym, że biedni mieliby możliwość skorzystania z pomocy w innej formie, ale nie jest to tak do końca, bo osoby bardziej przebojowe będą umiały uzasadnić swoją potrzebę. Dodatek mieszkaniowy jest poważnym „zastrzykiem” finansowy dla wielu rodzin. Osobiście wnioskowałabym o zachowanie w formie obowiązującej. 

Radny H. Król – proszę Burmistrza o wyjaśnienie przyczyn powstania tego projektu uchwały? Dodam tylko, że cały dodatek jest płacony ze środków Gminy. 

Burmistrz M. Kupś – projekt uchwały powstał po dyskusji na Komisji Spraw Społecznych. Zdają sobie państwo sprawę, że bardzo rośnie udział gminy w opiece społecznej. Mieliśmy sygnały, że część mieszkańców pobiera dodatek w sposób nieuzasadniony. Sprawdzenie wszystkich wnioskodawców, w tak krótkim okresie, było niemożliwe. Dodatek mieszkaniowy też nie może być zasiłkiem. Osoby otrzymujące dodatek w pewien sposób nie oszczędzają na innych wydatkach, gdyż wiedzą, że gmina zwróci część kosztów wody, prądu, gazu. Są to oczywiście jednostkowe przypadki. Mamy również świadomość, że na gminie ciążą inne zadania. W tej chwili przygotowujemy się do wypłaty zasiłków rodzinnych i dawnego funduszu alimentacyjnego. Złożyliśmy zapotrzebowanie na środki, ale tak naprawdę nikt nie ma pewności, że te pieniądze będą gminie przeznaczone. Natomiast są osoby, które korzystają z wszelkich form pomocy finansowej począwszy od dodatków mieszkaniowych, zasiłków okresowych, dożywiania dzieci w szkołach, pomoc okazjonalną, wypoczynek letni dzieci. Jest grupa osób, które korzystają z tej formy pomocy i nie ma motywacji do poszukiwania pracy i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie, swój los. Pełne sprawozdanie Przedstawimy Państwu w późniejszym czasie. Te pieniądze, które byśmy zaoszczędzili z dodatków mieszkaniowych chcemy przeznaczyć na opiekę społeczną. Jeżeli obniżka dodatków dla rodziny będzie krzywdząca to ta rodzina otrzyma pomoc w innej formie. Pieniądze będą wydawane z pełną rozwagą i przy większej kontroli. Czy rzeczywiście musimy w tak dalekim stopniu zwalniać z odpowiedzialności najbliższych. Na pewno pewna grupa mieszkańców będzie czuła się w jakiś sposób pokrzywdzona, ale powinniśmy dać sobie czas, aby do końca zmonitorować całe zjawisko i mieć pełną wiedzę skali potrzeb. Proszę o zachowanie w porządku obrad tej uchwały. Postaram się na ewentualne pytania radnych odpowiedzieć. 

Radny H. Król – dodam tylko, że Komisja Spraw Społecznych dyskutowała nad uchwałą ze szczególną wnikliwością. Stąd też zrodziła się prośba o monitorowanie wydawanych dodatków. Nie traktujemy tego, jako sprawy zamkniętej. Jeżeli będzie potrzeba i okaże się, że nasza decyzja była niewłaściwa, to podejmiemy uchwałę zmieniającą. 

Radny E. Joachimiak – osoby, które podjęły próbę wyłudzenia dodatku to 4,2% skontrolowanych. Czy jest to dużo czy mało, czy te dane mogą być argumentem do zmiany uchwały? Skontrolowano mniej więcej 50% wnioskodawców. 
 
Radny A. Cija – nie możemy eksperymentować na żywych organizmach. Rozumiem, że na 622 osoby sprawdzone odebrano 26 dodatków. Rozumiem, że tej reszcie ludzi się należy. Należało dokonać wnikliwej analizy. Komisja nie zajmowała się tym, a mieliśmy dokonać wnikliwej analizy. Ja tej analizy nie mam. 

Burmistrz M. Kupś – w ubiegłym roku przeznaczono bezpośrednio na prace interwencyjne i roboty publiczne 180.000 zł. Skorzystało z tego 120 osób. Osoby, które będą w potrzebie nie będą pozostawione same sobie. Będą musiały zwrócić się z wnioskami do MGOPS o udzielenie zasiłku. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na pół roku. Musimy zastanowić się czy stać nas na maksymalne kwoty. Za chwile dojdą inne dodatki. W budżecie jest 290.000 zł na pomoc społeczną. Nie zostawiamy tych ludzi be pomocy. Ograniczamy środki na dodatki mieszkaniowe, a z drugiej strony przenosimy na opiekę społeczną. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy naszą Gminę stać na tak daleko idącą pomoc? Czy te pieniądze nie powinny być skierowane na inne obszary? Będziemy musieli podjąć decyzję o przebudowie sieci kanalizacyjnej w jednej części miasta, aby umożliwić powstanie tam zakładów pracy. Będą na to potrzebne znacznie większe kwoty. Czy skonsumować milion złotych na zasiłki, czy przeznaczyć na inwestycje? Proszę również rozważyć te elementy. 

Radny H. Król – Gmina refunduje ludziom 90% kosztów utrzymania. Wcześniej było to zadanie zlecone przez Wojewodę. Dostawaliśmy wówczas 100% środków. Z czasem te środki umniejszano, a obecnie jest to wyłącznie zadanie Gminy. Teraz zadaniem zleconym Gminy są świadczenia rodzinne. 

Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego została podjęta w głosowaniu: za 11, przeciwko 4, wstrzymujących 4. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 5e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów sołectw Gminy Trzcianka.
Stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych Komisja Gospodarcza zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie proponując jednocześnie poprawkę: wykreślenie § 3 w całości i wykreślenia w § 2 ust. 1 wykreślić zapis „z zastrzeżeniem § 3”. 

Radny K. Czarnecki – mam pytanie czy w świetle wykreślenia tych propozycji,  czy radny będący sołtysem za udział w sesji otrzymuje podwójną dietę, czy nie ma to wpływu. 

Przewodniczący Rady – otrzymuje oba ryczałty. 

Radca prawny – w § 1 jest określone, że za wykonywanie czynności sołtysa sołtys otrzymuje miesięczną dietę w formie ryczałtu. Warunkiem wypłaty pełnej diety jest udział w sesji i spotkaniu sołtysów organizowanym przez Burmistrza. 

Innych uwag nie było. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę:
wykreślenie § 3 i wykreślenie w § 2 ust. 1 wyrazów „z zastrzeżeniem § 3”. 

Poprawka została przyjęta w głosowaniu: za 18, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Uchwała Nr XXI/150/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie diet dla sołtysów sołectw Gminy Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 5f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała nr XXI/151/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004r. została podjęta w głosowaniu: za 19 (jednogłośnie). Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 5g) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. 
Przewodniczący Rady – wybór ławników odbywa się w głosowaniu tajnym. W tym celu należy powołać komisję skrutacyjną. 

Zaproponowano do komisji skrutacyjnej radnych: K. Matkowskiego, R. Dackowa, M. Dorockiego. Radni wyrazili zgodę. 
Komisję skrutacyjną przyjęto w głosowaniu: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 
Ogłoszono 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania tajnego. 
Po przerwie przeprowadzono tajne głosowanie. Następnie ogłoszono przerwę na przeliczenie kart do głosowania i sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej. 
Po przerwie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny M. Dorocki przedstawił protokół z głosowania tajnego, który wraz z kartami z głosowania tajnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
W związku z tym, że Pani K. Kuskowska i Pani A. Łaszkiewicz otrzymały tę samą liczbę głosów, przeprowadzono drugą turę głosowania. 
Protokół z drugiej tury głosowania, wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Uchwała Nr XXI/152/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wyboru ławników została podjęta, jak w protokołach komisji skrutacyjnej. Uchwała stanowi załącznik nr 19. 

Ad. 5h) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 

Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/153/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki została podjęta w głosowaniu: za 18 (jednogłośnie). Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 5i) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/395/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
Stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/154/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/395/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta jednogłośnie. Głosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad. 5j) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Stwierdził, że Komisja Gospodarcza i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została podjęta w głosowaniu: za 13, przeciwko 0, wstrzymujących 5. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Ad.5k) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa. 
Stwierdził, że Komisja Gospodarcza i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Członkowie Komisji Gospodarczej wnieśli zapytanie odnośnie uzupełnienia zapisów uzasadnienia o odpowiedź na pytanie czy wnioskodawca uczestniczył w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania. 

Burmistrz M. Kupś – na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za chwilę. 

Przewodniczący Rady – proponuje przesunąć dyskusję nad tym projektem uchwały na koniec części uchwałodawczej. 

Radni wyrazili zgodę przez aklamację. 

Ad. 5l) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. 
Stwierdził, że Komisja Gospodarcza i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/156/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła została podjęta jednogłośnie. Głosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad. 5ł) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu. 
Stwierdził. że Komisja Gospodarcza i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu została podjęta jednogłośnie. Głosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad. 5m) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała nr XXI/158/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy finansowej została podjęta jednogłośnie. Głosowało 17 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad. 5n) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/159/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki została podjęta w głosowaniu: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 4. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. 5o) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu poręczenia spłaty kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” Spółka z o.o. w Trzciance. 
Radnym rozdano projekt w/w uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwala Nr XXI/160/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  wyrażenia zgody na wydłużenie okresu poręczenia spłaty kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” Spółka z o.o. w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. 5o) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004. 
Przewodniczący Rady – mamy projekt uchwały oraz propozycje zmiany do przedłożonego projektu, wniesione przez Burmistrza, w dniu dzisiejszym. Mają Państwo te poprawki. Komisje pracowały nad projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych, przed wniesieniem poprawek w dniu dzisiejszym, pozytywnie zaopiniowała: za 3, przeciwko 0, wstrzymujących 3, Komisja Gospodarcza zaopiniowała: za 6, przeciwko 1, wstrzymujących 3.  W tej chwili mamy propozycje dokonania zmian w przedstawionym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał zaproponowane poprawki – załącznik nr 7 do protokołu. 
Radny A. Cija – Burmistrz w swoim dzisiejszym wystąpieniu dot. realizacji budżetu za 2003 rok stwierdził jednoznacznie, że jesteśmy gminą socjalną i należy jak najwięcej środków przeznaczać na inwestycje, a jak najmniej pieniędzy przejadać. Z tym się zgadzam. Sygnalizował też temat wykonania inwestycji w rejonach ul. Tetmajera. Wchodzą w grę duże kwoty. Dzisiaj, po miesiącu od zatwierdzenia budżetu mamy przeprowadzić zmiany. Długo dyskutowano nad tematem dot. obcięcia dodatków mieszkaniowych. W grę wchodziła duża kwota 150.000 zł. Zrobiliśmy to. W wystąpieniu, które odczytam sygnalizuję na co te pieniądze idą. 
Radny A. Cija przedstawił stanowisko klubu radnych „Razem dla Gminy”, które stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Burmistrz M. Kupś – przykro mi, że radny A. Cija, że w jego postawie jest dużo populizmu i jest to sprzeczne z tym, co deklarował podczas pracy Komisji Gospodarczej. Proszę zobaczyć, w jakim stanie jest nasz samochód służbowy. Obraził mnie Pan w tym momencie, mówiąc, że Burmistrz kupuje sobie samochód. Burmistrz wykonuje zadania w imieniu Gminy, a samochód wykorzystywany jest również na cele opieki społecznej. Samochodem jeżdżą pracownicy opieki społecznej. Pracownicy wielu naszych instytucji korzysta z samochodu służbowego. Samochód zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników. Nie jest chyba też najlepszą wizytówką dla naszej Gminy. Pan Kolendowicz się podśmiechuje, ale jeżeli Pan uważa te minimalne standardy za oczywiste, to niech Pan nie narzuca ich innym. Gdyby nie Burmistrz A. Frycz, który przejął meble z PFM, w zamian za zadłużenie, to dzisiaj urzędnicy siedzieliby przy meblach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Pomijając to, że większość z tych mebli nie zapewnia warunków przechowywania dokumentów zgodnych z przepisami. Dlaczego Pan, jako Burmistrz, nie spowodował poprawy warunków pracy pracowników? Dlaczego nie miał Pan odwagi, żeby przekonać radnych do tego, że urzędnikom należą się lepsze warunki? Pan podpisał się pod pismem w ramach klubu. Radny A. Cija wielokrotnie na komisjach mówił o potrzebie zakupu samochodu nowego dla Urzędu. Jest coś takiego jak honor i godność człowieka. Przykro mi, że jest to Panu obce. Przypominam, że w tym budżecie są trzy poważne inwestycje: wodociągi w Rychliku, Niekursku, kanalizacja Straduń-Smolarnia. Te poprawki wynikają również z innych uzgodnień, w których brał udział Pan A. Cija, z udziałem Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Proszę przeczytać dokumenty dokładniej. Chcemy przeznaczyć 21.000 zł na zakup mebli. Tworzymy nową komórkę, która miesięcznie będzie obsługiwała ok. 1500 ludzi. Musimy stworzyć odpowiednie warunki pracownikom. Chętnie byśmy przeznaczyli te pieniądze na inne cele, ale nie mamy wyjścia. Uważam, że użyto określeń, które są niesprawiedliwe, nieuczciwe i w sposób świadomy próbuje się manipulować opinią publiczną. Budżet jest materią ruchomą i trzeba reagować, kiedy są potrzeby. Dlaczego mówiąc o samochodzie nie mówi Pan o inwestycjach, które robiliśmy. Pan mi się już odrażał i o tym powinna wiedzieć też opinia publiczna. 

Radny K. Czarnecki – co do zmian budżetu chciałbym powiedzieć, że budżet w ubiegłym roku był zmieniany 11 razy. Budżet został uchwalony 20 marca, a 30 kwietnia była już zmieniana. W tym roku jest podobnie. Życie pokazuje, że są konieczne zmiany. Jako klub uchwałę zaproponowaną przez Burmistrza  poprzemy, natomiast przy kolejnych zamianach budżetowych będziemy upierać się, aby zrobić dwie rzeczy: dokończenie kanalizacji we wsi Wrząca i Stobno i wodociąg we wsi Runowo. Nasz klub popiera zmianę budżetu z warunkiem, że przy wolnych środkach finansowych te dwie inwestycje mają być zaplanowane. 

Radny P. Kolendowicz – muszę odnieść się do zaniedbanego Urzędu, który zostawiłem. Stwierdzam jednoznacznie, że wielokrotnie Pańskie dobre poczucie estetyki i gust przysłoniły Panu właściwe potrzeby tej Gminy i jej mieszkańców. Nie mówię, że ma Pan jeździć starym polonezem, ale równie dobrze może Pan jeździć nowszym polonezem. Mierzmy możliwości na potrzeby. Pana poczucie estetyki nie jest poczuciem estetyki tych wszystkich ludzi, którzy niestety mają jeszcze ubikacje na podwórkach. Tym niech się Pan zajmie, a nie malowaniem swoich gabinetów, bo z tych pieniędzy proszę zobaczyć, co Pan poprawił w Urzędzie? Swoje gabinety i gabinety zastępców i tenże samochód, o którym mówimy. Może jest to populistyczne, ale na pewno nie jest to poczucie estetyki mieszkańców tej Gminy. Natomiast bulwersuje nas jeszcze jedna rzecz w tych zmianach, ale to, że bierze Pan pieniądze z inwestycji mówiąc, że za chwilę będziemy zastanawiali się nad inwestycjami koniecznymi, bo trzeba jakiś teren uzbroić. Nie wiem, po co i dla kogo? Czy poprawa pl. Pocztowego jest na dzisiaj potrzeba i czy stać nas na to? Niech Pan to robi, gdy zrobi pan inne rzeczy, których nie może Pan zrobić do tej pory: zwiększyć dochody własne i obniżyć koszty funkcjonowania tej Gminy. Tego Pan nie zrobił, nie robi. Kolendowicz nie zaniedbał tego Urzędu, bo Pan przez półtora roku jeszcze togo nie zmienił. Proszę pokazać mi, gdzie pan poprawił warunki pracy pracowników? Estetyka na razie na bok, bo tej Gminy na to nie stać. 

Radna J. Durejko – chciałabym uzupełnić wniosek klubu. Pan Czarnecki zapomniał dodać, że popieramy te zmiany do budżetu z dodatkowym warunkiem, że jeżeli w przyszłości wyzwolą się dodatkowe pieniądze na wsi, aby pozostały na wsi. Jest to nasz wniosek. 

Radny A Cija – podoba mis się stwierdzenie Pani Durejko, że teraz są za, a z inwestycji wiejskich zdejmuje się 46.000 zł. To, na jakie pieniądze Pani liczy? Przekazuje je się na przejedzenie. Burmistrz sam sobie przeczy. Wy się na to zgadzacie. Czy miesiąc temu, jak zatwierdzano budżet, nie było wiadomo, że jest potrzeby samochód? Proszę wrócić do naszych propozycji do budżetu. Tam są pozycje i na samochód się znajdzie. Ile jest mieszkań, które z nakazu nadają się tylko do rozbiórki, bo grożą zawaleniem? Pewnie wszystkiego nie załatwimy, ale chociaż z jedno, dwa takie mieszkania. Apeluję jeszcze raz. Nie tu szukajmy oszczędności. Łatwo jest wydać 460.000 zł. Kwota na administrację wzrasta do 13% w stosunku do 2003 roku. Przecież wspólnie znaleźliśmy kwotę na Komisji budżetowej. Kompromisowo doszliśmy do 150.000 zł. Jeżeli Pan wygospodaruje 90.000 zł z tej kwoty na samochód to nie będę przeciwny. Nie mówię, że samochód nie jest potrzebny, ale nie w taki sposób. Szukajmy tych pieniędzy, ale nie w taki sposób. 

Burmistrz M. Kupś – chciałbym zwrócić uwagę, że podnieśliśmy w ubiegłym roku dochody z majątku gminy o 420.000 zł, z tytułu podatków i opłat o 170.000 zł. Nie mamy wpływu na wysokość subwencji. Zwiększono opłaty z tytułu dzierżaw rolnych. Część radnych była temu przeciwna, a mimo to jest kolejka po dzierżawę. Sztuką było podjąć taką uchwałę rok wcześniej, aby wyprzedzić działania, które są w tej chwili. Nie wiem, dlaczego Pan nie mówi o tym społeczeństwu. Dochody, które powinny wpływać do Gminy wpływały do innej kieszeni. Proponuję poczekać do końca kadencji i wówczas porównamy ile spraw w tej kadencji zostało zrobionych w porównaniu do poprzedniej kadencji. Ile zapowiedzi otrzymało społeczeństwo i ile zrealizowano. A Pan, co miesiąc podsumowuje naszą pracę. Nie wiem, dlaczego życzy mi Pan ciągle źle. Proszę wskazać, chociaż jeden zły kierunek dla tej Gminy. Pan skazał naszą kadencję na porażkę. Proszę o refleksję nad tym. 

Radny A. Cija – nigdy Panu nie życzyłem źle. Życzyłem i życzę Panu dobrze. To, co mówię, to mówię z wielką troską żeby się wam udało. Natomiast ja mówię, a wy robicie swoje. Odpowiedzialność za tą Gminę nie będzie ponosił Cija i Kolendowicz, a Pan Burmistrzu i Pan Czarnecki. Taka jest prawda. Niechciałbym usłyszeć: gdzie Pan był trzy lata temu. Przecież o tym, co jest dobre się nie mówi. Nie mówię po podjęciu tej uchwały, ja mówię przed. Za dużo pieniędzy przejadamy. Zastanówcie się Państwo czy wydanie w taki sposób 460.000 zł nie jest błędem. Dlatego proponuje głosować propozycje. Czy w taki sposób pieniądze z inwestycji trzeba wydawać na opiekę? Wiem, gdzie ich trzeba szukać. Niech Pan wykorzysta tą opozycję. 

Radny E. Joachimiak – dział 854 rozdział 85412 kolonie i obozy – wnioskuję, aby ten paragraf zasilić kwotą 20.000 zł. We wrześniu ubiegłego roku złożyłem pismo w sprawie przeznaczenia kwoty 10.000 zł na remont stanicy harcerskiej w Piecniku. Podejmujemy próbę wykonania prac remontowych na wartość ok. 30.000 zł. Na to pismo nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego pozwoliłem sobie w tym roku wystosować kolejne pismo na ręce Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na poprzednie pismo. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Te 20.000, o które zwracałem się przed chwila proponuje 10.000 zł uchwalić i wykorzystać na remont stanicy. Dotyczy to głównie remontu bloku sanitarnego. Pismo drugie, które Pan Przewodniczący przekazał Państwu radnym z datą 7.04.2004 r., odczytam. Proponuję na ten cel przeznaczyć drugie 10.000 zł. Tymi kwotami próbujemy pomagać różnym środowiskom. Staramy się pomagać nie tylko dzieciom, które są członkami harcerstwa. Poprzez sołtysów prosimy o typowanie dzieci wiejskich, które z tej formy wypoczynku mogłyby skorzystać. Nie chodzi tutaj o pomoc dla dzieci, które kwalifikują się do dofinansowania z GKRPA. Oprócz rodzin, które są patologiczne jest znacznie więcej rodzin biednych, ubogich. Dla tych dzieci chcielibyśmy zorganizować wypoczynek letni. Jeżeli tej decyzji nie podejmiemy dzisiaj, to nie mamy szansy tego zrealizować. Od 1 czerwca br., wchodzi w życie inny tryb dofinansowywania organizacji pozarządowych. Nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić po tym terminie. Proces przygotowania placówki i rekrutacji uczestników trwa dłużej. Te 20.000 zł chcielibyśmy wydać na te cele. Za nim powiem skąd wziąć te pieniądze powiem kilka zdań. Nie jest ważne, czym się jeździ, ale kto jeździ. Auto nie musi być za 62.000 zł, auto nowe może być za 40.000 zł i też będzie przyzwoite. W związku z powyższym wnoszę, aby o te 20.000 zł umniejszyć w dziale 750 administracja publiczna paragraf 6060. Pozostanie tam 42.000 zł i razem z 3.000 zł, za sprzedanego poloneza będzie 45.000 zł. 

Przewodniczący Rady – kopia pisma, o którym mówił Pan Joachimiak była przekazana radnym. 

Radny K. Czarnecki – czy GKRPA przydzieliła już środki na wypoczynek? Ważną będzie dla mnie informacją, że Komisja dzieliła środki a ZHP ich nie otrzymało, a jeżeli będzie dopiero dzieliła to wówczas mam wątpliwości. Przed głosowaniem nad propozycją proszę o przerwę, chciałbym przedyskutować te sprawy z klubem. 

Radny E. Joachimiak – GKRPA posiada środki finansowe dla określonej grupy odbiorców. Ja nie zabiegam o środki dla dzieci z rodzin patologicznych. Zabiegam o środki dla dzieci z rodzin ubogich, a nie patologicznych. GKRPA przyjęła zasadę, że do końca kwietnia oczekuje na listy dzieci, które zdaniem wnioskodawcy powinny wyjechać na jakąś placówkę i dopiero w maju będzie podejmować decyzję. Nie będę składał takiej listy z prostej przyczyny. Nie wolno robić listy uczestników nie wiedząc czy imprezy się odbędzie. Nie można obiecywać dzieciom wyjazdu, jak nie mamy pewności, że dziecko wyjedzie. 

Ogłoszono 15 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 5o. 

Przewodniczący Rady – chciałbym przedstawić sytuację:
	mamy wniosek daleko idący Klubu „Razem dla Gminy” o odrzucenie przedstawionych propozycji zmian budżetu,

mamy propozycje zmian do projektu budżetu przedstawione przez Burmistrza,
	mamy wniosek radnego E. Joachimiaka do przedstawionego projektu budżetu. 


Radny K. Czarnecki – nasz klub będzie głosował nad zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza, jest tutaj dość znaczny wydatek na opiekę społeczną, a Komisja Rewizyjna zajmowała się działalnością MGOPS i dlatego uznajemy ten wydatek za słuszny. Odnośnie propozycji radnego E. Joachimiaka proponujemy zdjąć 10.000 zł z działu administracja i dopisać do działu edukacja i opieka wychowawcza 10.000 zł. Te środki, po złożeniu oficjalnego wniosku ZHP, Komisja Społeczna zaopiniuje podział środków. 

Przewodniczący Rady – w sprawie wniosku radnego E. Joachimiaka otrzymałem informację od głównej księgowej Urzędu, że nie można finansować remontu obiektu, którego Gmina nie jest właścicielem. 

Burmistrz M. Kupś – nie możemy wyasygnować kwoty na remont stanicy w Piecniku. Jest to obiekt poza granicami naszej Gminy i nie jesteśmy właścicielem tego obiektu. Zgłaszając poprawki wziąłem pod uwagę wszystkie propozycje zgłaszane przez kluby i poszczególnych radnych i chciałbym zgłosić autopoprawkę do projektu zmiany budżetu polegającą na tym, że proponuję zmniejszyć o 10.000 zł dział 750 i przeniesienie tej kwoty na wypoczynek letni do działu 854. 

Radny E. Joachimiak – jeżeli mówimy o uzgodnionej kwocie 10.000 zł. na wypoczynek letni, to mam pytanie czy dotyczy to ogółu zapisu wypoczynek letni, czy dotyczy wykorzystania kwoty przez ZHP? 

Burmistrz M. Kupś – tak szczegółowego zapisu nie możemy umieścić w budżecie. Będzie to zwiększenie kwoty ogólnej na wypoczynek letni. O te środki będzie mógł ubiegać się ZHP. 

Radny E. Joachimiak – Rada może uszczegółowić zapis. Inne gminy tak robią. 

Burmistrz M. Kupś – być może, ale są stosowne komisje w Radzie Miejskiej, które tą kwotą dysponują. 

Radny E. Joachimiak – tak jak zapisujemy MKS „Lubuszanin”, LZS, tak samo można zapisać ZHP. Być może problem jest wtedy, gdy w zarządzie instytucji nie ma osób, które zasiadają w Radzie. Wtedy interpretacja jest inna. Możemy to zapisać, bo takie zapisy w budżecie mamy. Natomiast pieniądze na remont będą z Wielenia, Krzyża i Czarnkowa. 

Radny A. Cija – czy środki sapardowskie są potwierdzone czy nie? 

Burmistrz M. Kupś – nie otrzymaliśmy jeszcze potwierdzenia. 

Radny A. Cija – w związku z tym stawiam kolejny wniosek, aby nie iść na łatwiznę, szukać pieniędzy na samochód, na pomoc. Burmistrz mówi dzisiaj o milionowych inwestycjach na Tetmajera, coś się nie trzyma kupy. Stawiam wniosek, aby nie dokonywa podziału, przy takiej odpowiedzi, że nie ma potwierdzenia z Sapardu. 

Przewodniczący Rady – w imieniu klubu radny A. Cija wystąpił o odrzucenie projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianka na 2004 r. 
Proszę o przegłosowanie tego wniosku. 
Wniosek został odrzucony w głosowaniu: za 5, przeciwko 10, wstrzymujących 2. 

Przewodniczący Rady – kolejny wniosek dotyczy przeniesienia z działu 750 kwoty 10.000 zł do działu 854 rozdział 854412 na wypoczynek. 

Radny E. Joachimiak – chciałbym doprecyzować. Czy jakikolwiek inny organizator zwrócił się, aby w budżecie została umieszczona kwota z przeznaczeniem na ten cel? 

Przewodniczący Rady – do rady taki wniosek nie wpłynął. 

Radny E. Joachimiak – dla jasności sprawy proponuję zapisać imiennie, że kwota ta dotyczy ZHP, natomiast stosowna komisja czy służby administracyjne Urzędu zajmą się określeniem zasad wydatkowania tej kwoty. Sytuacja wówczas byłaby obopólnie korzystna i zadawalająca. To nie są wielkie pieniądze, jeżeli chodzi o wypoczynek. Chciałbym, aby w większości kwota ta trafiła dla dzieci wiejskich, gdzie nie docierają świetlice Caritasu. Można w budżecie imiennie zapisać kwoty dla określonych odbiorców i w naszym budżecie się to robi. 

Przewodniczący Rady – w naszym doświadczeniu byłby to precedens, jeżeli chodzi o formę wypoczynku letniego. 

Radny K. Czarnecki zgłaszam formalny wniosek o przegłosowanie autopoprawki Burmistrza. Proszę nie wymuszać na zasadzie, że kluby sportowe dostają środki, a ZHP nie dostaje. Dajmy możliwość wypowiedzenia się komisjom. 

Burmistrz M. Kupś – wnioski, które wpłynęły zostały skierowane do GKRPA. Żałuję, że Pana wniosek nie wpłynął do komisji stałych. Inicjatywa radnego nie musi przejawiać się tylko na sesji. 

Radny E. Joachimiak 24 września 2003 r. wpłynęły wszystkie wnioski, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurą. Mam potwierdzenie tego. 

Radny A. Cija – nie dziwię się radnemu Joachimiakowi, że tak naciska, aby taki był zapis. Nauczeni doświadczeniem musimy tak robić. Wnioski z Komisji są traktowane nie tak, jak trzeba. Nad nimi się nie głosuje. 

Radny Wł. Ignasiński – byłem jednym z tych, którzy uważali, że wniosek radnego E. Joachimiaka jest zasadny. Sugerowaliśmy, aby pozostawić te furtkę dla harcerstwa, natomiast tych argumentów Pana Joachimiaka nie rozumiem. Wymusza na nas, abyśmy potraktowali związek w sposób szczególny, wyjątkowy, wskazujący, czego nie robiliśmy do tej pory nigdy. Załatwianie spraw jednej organizacji budzi wątpliwości. 

Przewodniczący Rady – realizując wniosek formalny radnego K. Czarneckiego przystępujemy do głosowania nad poprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok, z autopoprawką Burmistrza polegającą na przesunięci pieniędzy w kwocie 10.000 zł z działu 750 do działu 854. 
Kto jest za wprowadzeniem zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok?
Radni głosowali: za 17 (jednogłośnie). 
Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu z przyjętymi poprawkami. 
Uchwała Nr XXI/161/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianka na 2004 rok została podjęta w głosowaniu: za 11, przeciwko 3, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad. 5k) Przewodniczący Rady poprosił o powrócenie do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa. 
Przypomniał, że radni prosili o opinię pracownika Urzędu nt. czy wnioskodawca zmiany planu będzie uczestniczył w kosztach zmiany planu. 

Burmistrz M. Kupś – zmiana planu odbywa się na koszt Gminy z dwóch powodów. Po pierwsze, że inwestor kupował grunt w świadomości, że będzie mógł tam bez przeszkód inwestować. Okazało się jednak, że w planie zagospodarowania przestrzennego nie było takiego zapisu, stąd to zadość uczynienie. Natomiast właściciele działek na Dłużewie opracowywali zmiany na własny koszt i okazało się, że nie jest to całkowicie zgodne z naszymi zamierzeniami i wprowadzono tam ład przestrzenny sprzeczny z naszą polityką w zakresie ekologii i przyszłych inwestycji w tym terenie. Były pewne niedopatrzenia w poprzednim planie tego terenu. 

Radny A. Cija – dotychczas było tak, że zawsze staraliśmy się z wnioskodawcą zmiany planu rozmawiać, aby partycypował w kosztach dobrowolnie w całych, albo w jakiejś części. Szukamy pieniędzy, a Pan tłumaczy jakieś niedopatrzenie. Oni mogą partycypować tylko w kosztach, ale oni nie opracowują planów. Wnioskuję o odrzucenie tego projektu uchwały. Domówienie się z wnioskodawcą, co do wysokości partycypacji w kosztach. Kontynuujmy te zasady i szukajmy pieniędzy. Jeżeli trzeba robić zmiany, to trzeba iść na rękę inwestorowi, ale jakaś partycypacja w kosztach powinna być. 

Burmistrz M. Kupś – kupując działkę Pan ten otrzymał zapewnienie, że może inwestować. Zgadzam się z Pana intencją, ale decyzję podejmą radni. 

Radny A. Cija – jeżeli jest faktyczna wina urzędnika czy Urzędu, to jest inna sprawa. Jeżeli ktoś coś kupuje to otrzymuje wszystko na piśmie i ma prawo wejrzeć w plany. Podtrzymuję swój wniosek. 

Radny W. Magdziarz – jakie zwyczaje panowały w tej kwestii do tej pory? Czy była partycypacja? 

Pan W. Putyrski – bywało, ale cały plan Stradunia, okolic Okunia i ul. Łomnickiej, cały plan przy Reymonta i P. Skargi był robiony na koszt Gminy. Ustawa wyraźnie precyzowała, że koszty opracowania zmiany planu pokrywa Gmina. Rejon  ul. Witosa i ul. Gorzowskiej był robiony ze środków gminnych. Małe plany bywały robione ze środków inwestora. 

Radny A. Cija – nie chce zamykać drogi inwestorowi. Proponuję, albo to odrzucać na następną sesję, albo wpisać, że partycypuje wnioskodawca zmiany planu. W małych przypadkach zawsze partycypowali. Dopisać to do uchwały. 

Przewodniczący Rady – jest propozycja dopisania do projektu uchwały, że wnioskodawca będzie partycypował w kosztach zmiany planu. 

Radny A. Cija – proponuję 100%. 
Radny K. Czarnecki – czy taki zapis jest zgodny z obowiązującą ustawą, czy te 3.000 zł nie spowoduje, że nie powstanie ileś stanowisk pracy i nie powstanie obiekt, z którego będą podatki do gminy? 
Burmistrz M. Kupś – przesunięcie o kolejny miesiąc odwlecze inwestycje i może spowodować opóźnienie w zatrudnianiu kolejnych osób. Tak może się stać. 

Przewodniczący Rady – jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały, aby wyjaśnić wątpliwości proponuję 10 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady nad punktem 5k. 

Radca prawny – zgodnie z art. 20 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym koszty sporządzenia planu obciążają gminę. 

Przewodniczący Rady – proszę o przegłosowanie wniosku radnego A. Ciji o oddalenie projektu uchwały i podjęcie rozmów z inwestorem czy będzie partycypował w kosztach. Proszę o głosowanie wniosku. 
Radni głosowali: za 12, przeciwko 6, wstrzymujących 1. Projekt uchwały oddalono. 

Radny A. Cija – mam apel. Komisja była trzy dni temu i nie byłoby problemów, gdyby ktoś do tej uchwały przygotował stosowne stanowisko. To jest niepotrzebne opóźnienie. 

Burmistrz M. Kupś – projekt uchwały przygotowano zgodnie z prawem. Na Pana wniosek odrzucono projekt uchwały i musi mieć Pan świadomość, że się do tego przyczynił. Przepis ustawy jest jasny. Jak takie wpływy wprowadzić do budżetu, aby były one zgodnie z przepisami?

Radny A. Cija – jeżeli Gminę stać na to, to każdemu, kto do niej przyjdzie, możemy opracowywać zmianę planu. Generalnie można powiedzieć, że budżet to nie studnia bez dna i możemy powiedzieć, że zrobimy, ale środków na to nie ma i chyba, że będzie partycypował Pan na zasadzie partnerstwa. Uważam, że ktoś to przespał. Zmiany w tym rejonie były wprowadzane i to było robione na koszt Gminy. Tak robiliśmy zawsze. Nie robić wyjątku, bo skutki mogą być różne. 

Radny Wł. Ignasiński – składam wniosek i chciałbym przed podjęciem decyzji na kolejnej sesji mieć informacje, jak to bywa w innych gminach, jak to bywa w innych Urzędach, w jaki sposób te sprawy są rozstrzygane. 

Ad. 6)  Informacje sołtysów.

Pani H. Napierała – proszę, aby przygotować sołtysom jakieś legitymacje, gdyż często szukamy sponsorów naszych festynów wiejskich, a legitymacja pozwoli na pokazanie iż jesteśmy wiarygodni i faktycznie pełnimy funkcję sołtysa. 
Ad. 7) Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Pisemną informacje otrzymali radni w materiałach na sesję. 

Radny P. Kolendowicz – w informacji jest napisane, iż opracowano regulamin organizacyjny Urzędu i w związku z tym wnioskuję, aby Burmistrz przekazał mi egzemplarz regulaminu. Burmistrz pisze również, że wprowadzono procedurę opracowywania projektów aktów prawnych organów Gminy Trzcianka oraz umów cywilno-prawnych. Jest to bardzo ważna informacja, jaka obowiązuje procedura w Urzędzie. Proszę również o przekazanie mi tego dokumentu. 
Proszę o odpowiedź, jaka jest decyzja Burmistrza w kwestii zwiększenia składu GKRPA, bo otrzymaliśmy informację, że propozycja zwiększenia składu zostanie zaopiniowana na najbliższym posiedzeniu GKRPA. Jaka jest ta opinia i jaka jest decyzja Burmistrza, co do powiększenia składu GKRPA. 

Burmistrz M. Kupś – regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego jest do wglądu w każdej chwili. Zostanie on radnemu przekazany. Jeszcze nie wyraziłem swojej opinii, co do zmiany składu GKRPA. 

Radny K. Czarnecki – zgłaszałem wniosek dot. raportu z działalności spółek z udziałem Gminy. Otrzymałem częściową odpowiedź. W informacji jest napisane m.in., że końcowy raport zostanie przedstawiony po uzyskaniu zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie bilansów spółek. Chciałbym prosić o podanie terminu otrzymania raportu. 
Stawiam wniosek o założenie 3 lamp oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Reymonta. 

Radny P. Kolendowicz – odpowiadając Panu Czarneckiemu na wniosek Burmistrz pisze w informacji, że w Spółce OSiR nastąpiła poprawa dzięki przyjętemu programowi naprawczemu Spółki OSiR i zmianom sposobu zarządzania. Chciałbym ten program otrzymać. 

Burmistrz M. Kupś – referowałem ten temat na Komisji Gospodarczej. Nie wiem czy wówczas Pana nie było. 

Ad. 8) Informacja Burmistrza Trzcianki z realizacji uchwał za I kwartał 2004 r.
Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Radni nie mieli uwag. 

Ad. 9) Wnioski i interpelacje.

Burmistrz M. Kupś – odpowiadając na wniosek radnego K. Czarneckiego informuję, że do czerwca jest termin składania sprawozdań. W tej chwili większość materiałów jest przedmiotem badań biegłych. Po ich ocenie odbędą się posiedzenia rad nadzorczych, a następnie odbędą się zgromadzenia wspólników. Wówczas będziemy mogli podać pełne dane. 

Radny E. Joachimiak – mam dwa wnioski do rozważenia:
	Proszę zwrócić uwagę na ul. Orzeszkową, gdzie jest dojazd do targowiska miejskiego. Ulica ta służy jako droga dojazdowa, w części do parkowania pojazdów, a w dni targowe w części do ustawiania stoisk. Droga ta jest jednocześnie drogą do szkoły i często chodzą nią dzieci. W dni targowe dzieci krążą pomiędzy pojazdami. Wydaje mi się, że jest tam szansa, aby oddzielić część drogi dla ruchu pieszych. Rozważyć możliwość wyznaczenia w jakiś sposób bezpiecznego traktu dla pieszych niewielkim nakładem kosztów. 

Proszę rozważyć – ul. Wieleńska jest duża komunikacja piesza w kierunku na ogrody działkowe. Sądzę, że po prawej i lewej stronie tej ulicy znalazłby się teren pobocza, które po uporządkowaniu, służyłoby komunikacji pieszej. 

Radny W. Magdziarz – czy jest możliwość zainteresowania się stanem kąpielisk miejskich oraz pomostów. Przygotowania ich przed sezonem letnim. 
Obok nowej plaży jest zdewastowana była wypożyczalnia kajaków. W bardzo szybkim tempie rozebrać ten budynek. 
Był organizowany turniej piłki nożnej gimnazjalistów. Nie było żadnej drużyny z terenu wsi. Jakoś koordynować organizację takich imprez. 

Burmistrz M. Kupś –  będą w tym roku środki na naprawę pomostów na starej i nowej plaży. Będą w tym roku również zatrudnieni ratownicy, jak to było w ubiegłym roku. Wzorem roku poprzedniego będą oni również wykonywali prace porządkowe terenów plaży. Planujemy również okresowe patrole nad jeziorem Logo. Jeżeli chodzi o obiekt wypożyczalni kajaków, to jest on własnością spółki OSiR. Obiekt ten przejął nowy użytkownik, który zobowiązał się przystąpić do remontu obiektu. Są to prace kosztowne i dlatego potrwa to jakiś czas. 

Radny Z. Czarny – pytanie do Burmistrza. Walczy Pan o stanowiska i miejsca pracy i dlatego proszę o odpowiedź, czy prawdą jest, że zatrudnił Pan w Urzędzie osobę spoza Trzcianki? 

Burmistrz M. Kupś – zatrudniłem dwie osoby. Jedną na czas określony, a drugą w ramach prac interwencyjnych spoza terenu Gminy Trzcianka, a dlatego, że posiadały stosowne uprawnienia. Tworzymy w tej chwili referat, który będzie zajmował się świadczeniami rodzinnymi. Przedłużono umowy z byłymi absolwentami zatrudnionymi jeszcze przez Pana P. Kolendowicza. Trzecią osobą zatrudnioną za mojej kadencji jest Wiceburmistrz. 

Radny P. Kolendowicz – jakich to uprawnień nie mają mieszkańcy naszej Gminy, jakie ma osoba zatrudniona spoza Gminy? 

Burmistrz M. Kupś – z wniosków o zatrudnienie, które złożono do mnie, osoba ta posiadała najodpowiedniejsze wykształcenie. Ocenię za jakiś czas czy dokonałem właściwego wyboru. 

Radny K. Czarnecki – proszę o informację, co dzieje się w sprawie projektowania układu komunikacyjnego ul. Sikorskiego i Mochanckiego? 

Burmistrz M. Kupś – niedawno wprowadzono te środki do budżetu. W tej chili jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. Prowadzimy rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg. 

Radny P. Kolendowicz – moje pytanie odnośnie kwalifikacji osoby zatrudnionej  było postawione jasno. Proszę o jasną odpowiedź na pytanie jakie ma przygotowanie zawodowe osoba zatrudniona z Wielenia, których nie ma nikt z naszej Gminy. 

Burmistrz M. Kupś – dwie osoby, które otrzymały umowy na czas nieokreślony były przyjęte do Urzędu przez Pana Kolendowicza. 

Radny P. Kolendowicz – stwierdził Pan, że ta osoba „miała stosowne przygotowanie”. Z Pana wypowiedzi rozumiem, że ta osoba nie ma takiego przygotowania. 

Radny Z. Czarny – jeszcze raz proszę o odpowiedź konkretną na pytanie: kogo Burmistrz zatrudnił z terenu Wielenia? 

Radny A. Cija – proszę o podanie bliższych terminów realizacji modernizacji parku przy pl. Pocztowym. 

Burmistrz M. Kupś – realizacja przebiega zgodnie z planem. Chciałbym również poinformować Państwa, że na ul. Roosevelta można zobaczyć naprawioną fontannę na skwerze naprzeciwko dworca PKP.  

Przewodniczący Rady – mam wniosek do państwa radnych o poparcie poprzez zajęcie stanowiska popierającego wniosek Dyrektora Muzeum Pana Jana Dolaty. Dyrektor Muzeum wystąpił do Zarządu Powiatu o uznanie muzeum, jako muzeum o statusie powiatowym. Burmistrz wystąpił również w tej sprawie do Starosty zaznaczając, że nie wiążą się z tym konsekwencje finansowe. Byłoby to nadal muzeum finansowane z naszego budżetu, ale statut były nadany, jako muzeum powiatowego. Proszę Państwo radnych o poparcie tej inicjatywy. Jeżeli poprą Państwo tę inicjatywę, to nasze stanowisko zostanie jutro przedstawione na Radzie Powiatu. 
Radni przyjęli propozycje jednogłośnie. Głosowało 17 radnych. 

Ad. 10) Zamknięcie obrad.              
Przewodniczący Rady poinformował, że planuje w dniu 15 maja br., sesję uroczystą, a w dniu 27 maja br. sesję roboczą, podziękował wszystkim za udział w obradach, stwierdził, że porządek obrad wyczerpano i zamknął XXI sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

       Protokolant 							Przewodniczący obrad









