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P r o t o k ó ł nr XXIX/04


z sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 28 października 2004 r. 


Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach od 1300 do 2210. 
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 Marka Kupsia i Pana Artura Powchowicza oraz Pana Józefa Lewandowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Pana Leszka Parchimowicza Dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance, Pana Wiesława Maszewskiego Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, uczniów szkół ponad gimnazjalnych i studentów oraz ich rodziców, witam wszystkich obecnych na sali. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 16  radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki. W trakcie obrad przybyli:
	w trakcie omawiania punktu 3 radny P. Kolendowicz,

w trakcie omawiania punktu 4 radny L. Stolarski,
w trakcie omawiania punktu 5 radny J. Matkowski, 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych wyznaczył radnego K. Matkowskiego i W. Magdziarza. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – proponuję zmianę w porządku obrad dotyczącą punktu 4, który brzmi: Informacja nt. funkcjonowania oraz stopnia wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju oraz innych programów pomocowych. Osobami, które zreferują ten temat będą: pan W. Maszewski Starosta Powiatu i pan J. Lewandowski Wicemarszałek Województwa. Pan J. Lewandowski przybędzie dopiero o 14-tej i dlatego proponuję przenieść ten punkt jako punkt 7 i zmienić kolejność innych punktów, wynikającą z tej zmiany. Mam również prośbę do państwa radnych, aby zezwolili na zmianę porządku obrad w trakcie sesji, w momencie, kiedy przybędzie pan J. Lewandowski, a radni będą w punkcie np. przy omawianiu uchwał. 

Burmistrz M. Kupś – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
	zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,

zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy.
Zmiana w projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu polega skróceniu okresu spłaty i zmiany zapisu „ w wysokości 1.771.000 zł” na zapis: „do 1.771.000 zł”. 
Drugi projekt uchwały należy zmienić z powodu pomyłki polegającej na nie skreśleniu jednego z zapisów tej uchwały, a w uzasadnieniu znajduje się szczegółowe wyjaśnienie proponowanej zmiany. 

Radnym rozdano ww. projekty uchwał. Stanowią one załącznik nr 5 i 6 do protokołu. 
Przed sesja rozdano również pismo Głównego księgowego pani T. Karasińskiej Fn. 3014/04 z 27.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zmian w przedłożonym radnym projekcie zmiany budżetu na 2004 r. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Radny E. Joachimiak odczytał pismo grupy radnych, jak w załączniku nr 8 do protokołu, w którym radni postawili wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad.

Radny Wł. Ignasiński – jeżeli mam głosować nad wprowadzeniem tego punktu do porządku to chciałbym zadać pytanie, czy trzcianecka telewizja kablowa ma podpisaną umowę z Powiatem? 

Przewodniczący Rady – jaka to jest kwota? 

Radny A. Cija – podpisałem to pismo i uważam, że w tym punkcie będziemy o tym dyskutować. Z tego, co wiem to telewizja ma umowę. 

Burmistrz M. Kupś – mam uwagę do wypowiedzi radnego E. Joachimiaka, który stwierdził, że jest opieszałość organu wykonawczego. Organ wykonawczy nie wydaje w tym wypadku żadnej decyzji. Sprawą zajmowały się komisje i opinia Burmistrza na tym etapie nie była potrzebna. 

Przewodniczący Rady – proponuję, aby punkt: „stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad” umieścić w porządku, jako punkt 9. 

Kolejno przegłosowano propozycje zmian do porządku obrad:
	przeniesienie punktu 4 jako punkt 7;

Radni głosowali: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 
	- wprowadzenie w punkcie 6j projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą;

    - wprowadzenie w punkcie 6k projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy.
Radni głosowali: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 0. 
	wprowadzenie punktu 9 „stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad”;

Radni głosowali: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 2. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad.
	Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów:
	nr XXVII/04 z 17 września 2004 r.,
	nr XXVIII/04 z 29 września 2004 r. 
	Wręczenie decyzji o przyznanych stypendiach Burmistrza Trzcianki. 
5.  Wyrażenie opinii Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie nadania imienia
      Szpitalowi Powiatowemu w Trzciance.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
	zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2004 r.;
	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;

zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok;
	opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka (dwie wersje);
wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród;
	darowizny nieruchomości;

nieodpłatnego oddania nieruchomości gruntowej;
odpowiedzi na skargę pani Małgorzaty Dawczak;
zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą;
zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc   pracy.
7.  Informacja nt. funkcjonowania oraz stopnia wdrażania Zintegrowanego  
     Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów pomocowych.
	Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli efektów działalności i wydatków na działalność promocyjną gminy.
	Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad.
	Informacje sołtysów.

Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza Trzcianki z analizy oświadczeń majątkowych.  
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
	Wnioski i interpelacje.
	Zamknięcie obrad.  					


Ad 3) Przyjęcie protokołów:
	Protokół nr XXVII/04 z 17 września 2004 r. został przyjęty w głosowaniu: za 13, przeciwko 0, wstrzymujących 4.

Protokół nr XXVIII/04 z 29 września 2004 r. został przyjęty w głosowaniu: za 13, przeciwko 

Ad 4) Wręczenie decyzji o przyznanych stypendiach Burmistrza Trzcianki. 
Burmistrz Trzcianki pan Marek Kupś wręczył stypendia następującym osobom: Paulinie Klimowicz, Arkadiuszowi Matuszakowi, Marcie Bobik, Dorocie Gomółczak, Joannie Grabickiej, Pawłowi Łaniewskiemu, Milenie Orłowskiej, Alicji Smulskiej, Bartoszowi Śliwińskiemu, Lidii Węcławowicz, Janinie Żyźniewskiej, Małgorzacie Bednarz, Beacie Cielek, Szymonowi Kiszczakowi, Karolinie Klimczak i Angelice Rzepeckiej. 
Wszystkim wyróżnionym gratulacje, w imieniu całej Rady Miejskiej Trzcianki, złożył Przewodniczący Rady. 

Ad 5) Wyrażenie opinii Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie nadania imienia Szpitalowi Powiatowemu w Trzciance.
Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance pana Józefa Parchimowicza do Burmistrza Trzcianki. Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Następnie udzielono głosu pani dr Izabeli Jaworskiej.

Pani I. Jaworska – chciałam przypomnieć czasy, kiedy szpital otrzymywał swoje imię, imię Mieczysława Domańskiego. Opieram się również w części na relacjach pani dr Półjanowskiej, pierwszego w Trzciance polskiego lekarza, która przejmował ten szpital z rąk byłego niemieckiego dyrektora. Procedura nadawania imion poszczególnym instytucjom, ulicom w tamtym czasie była stosunkowo prosta. Otrzymywało się listę nazwisk, z krótkimi notkami biograficznymi i z tej listy można było wybrać patrona. Co zaważyło, że szpital otrzymał imię doktora M. Domańskiego. Kim był? Doktor M. Domański urodził się jeszcze przed pierwszą wojną światową, w rodzinie inteligenckiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku i późniejszych latach podjął i ukończył studia medyczne. Już w czasie studiów wyróżniał się niezwykłymi zdolnościami i ogromnym talentem. Młodemu, niespełna 30-sto letniemu człowiekowi Paryska Sorbona zaproponowała stanowisko asystenta. Podjął tą pracę i otwierała się przed nim naukowa kariera. Jednocześnie bezinteresownie udzielał pomocy lekarskiej biedocie paryskiej. W tym pomagała mu jego żona dr Irena Domańska, działająca również w międzynarodowym PCK. Kiedy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii wszyscy intelektualiści spieszyli z pomocom Hiszpanom, którzy jako pierwsi podjęli walkę z faszyzmem. Zrobił to samo doktor Domański. Zostawił wielką, otwierającą się przed nim karierę, bo uważał, że jego miejsce jest tam gdzie ludzie cierpią. Organizował pomoc rannym bezpośrednio na linii frontu. Zyskał sobie ogromne uznanie, nie tylko Hiszpanów, ale i innych nacji biorących udział w tej wojnie. To o nim bardzo ciepło w swojej powieści „Komu bije dzwon” napisał wielki pisarz Ernest Hemingway. Doktor Domański zginął tak jak żył. Na linii frontu, przy udzielaniu pomocy rannemu, zaledwie na trzy dni przed kapitulacją. Miał 35 lat. Ten życiorys spodobał się ludziom, którzy wtedy zajmowali się sprawą nadania imienia szpitalowi. Po wojnie pani Domańska wróciła do Polski i dalej pracowała jako lekarz i udzielała się w PCK. Została wybrana Prezesem Głównego Zarządu PCK i jednocześnie była członkiem Zarządu Międzynarodowego PCK. W 1965 r. ktoś znalazł dane, które mówiły, że byliśmy jedyną placówką służby zdrowia noszącą imię Domańskiego. Wysunięto wówczas z Poznania propozycję, aby w 1966 r. poświęcić, chociaż skromną, tablicę patronowi tego szpitala. Pełniłam wówczas funkcję Przewodniczącej Powiatowego PCK i moim obowiązkiem było zorganizowanie tej uroczystości. Dołączyły się wówczas wszystkie zakłady pracy w Trzciance i udało się ufundować skromną tablicę. Zaproszono panią Domańską na tą uroczystość. Oprócz pani Domańskiej przyjechali również przedstawiciele Związku Dąbrowszczaków z generałem Komarem na czele. Nigdy nie zapomnę łez wzruszenia pani Domańskiej, kiedy odsłaniała tablicę poświęconą pamięci swojego męża. Żywię głęboki szacunek dla Jana Pawła II, wiem, jaki to wielki, a jednocześnie skromny człowiek i jestem głęboko przekonana, że gdyby wiedział o tym, że ktoś chce odebrać szaremu człowiekowi, ale niezwykle prawemu i szlachetnemu patronat niewielkiej placówki, byłby przeciwko temu. Wydaje mi się, że wniosek był złożony w dobrej wierze, ale chyba nie do końca przemyślany. Jest w Trzciance piękny, nowy obiekt, który nie ma swojego patronatu. Proszę wziąć pod uwagę te parę słów przy podejmowaniu decyzji. 

Pan J. Parchimowicz – w świadomości pracowników szpitala i mojej pracy nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonowała nazwa Szpitala Powiatowego im. Domańskiego. Sprawdzałem w kronikach szpitala i również zwracałem się do naszego Muzeum. Jedyny ślad, który znaleźliśmy to pieczątki z 1961 r., na których była nazwa Szpitala Powiatowego im. doktora Domańskiego. Kolejny ślad to rok 1966 i nadanie tablicy. Przez te wszystkie lata nie było sytuacji, gdzie pracownicy szpitala identyfikowaliby się z nazwą imieniem Domańskiego. Po modernizacji szpitala i po rozmowach z pracownikami chcieliśmy, aby pojawił się dodatkowy impuls, który określałby nasze działania, nasze zachowania, stanowił pewna mobilizację w zakresie tej misji, którą mamy do spełnienia. Postawienie pomnika przed szpitalem Jana Pawła II stało się dodatkowym impulsem w rozmowach z pracownikami szpitala, zostało to zaakceptowane. Również Rady Społecznej jest opinią z 2002 roku i zyskała akceptację pracowników. Nie oceniam pana Domańskiego i nie czuje się na siłach, aby prowadzić licytację między tymi dwoma nazwiskami. Zwróciliśmy się do państwa, ponieważ nie znaleźliśmy w dokumentacji szpitala istniejącej nazwy. Utożsamiamy się z innymi wartościami i są one dla nas bardzo ważne. Nasza misja i nasze działania mają opierać się na pomocy chorym i cierpiącym ludziom. Chciałbym, aby państwo, jako gospodarze tego terenu, wzięli to pod uwagę. Mam nadzieję, że nie będzie to pusta nazwa, a coś co spowoduje również utożsamianie się z ideami i celami, o których powiedziałem. 

Pan W. Maszewski – inicjatywa jest oddolna dyrektora i pracowników szpitala. Rada Powiatu tego tematu jeszcze nie opiniowała. Nadanie imienia szpitalowi będzie wiązało się ze zmianą w statucie. To, że są jakieś dokumenty i informacje, o których usłyszeliśmy na dzisiejszej sesji, będzie na pewno miało wpływ na podjęcie naszej decyzji. Prawdą jest, że ta nazwa nie funkcjonuje. Zapewne opinia państwa będzie wiążąca dla radnych powiatowych, bo nie wszyscy są z Trzcianki i nie wszyscy ten temat dogłębnie znają. Na dzień dzisiejszy jest to trudne pytanie. Nie umiem wypowiedzieć się, jak to się zakończy. 

Radny Wł. Ignasiński – chciałbym podziękować pani Jaworskiej za przedstawienie postaci doktora Domańskiego. Niewątpliwie wielkiej postaci. Uważam, że źle byłoby gdybyśmy na naszej sesji zdecydowali jakby licytować. Byłoby to nieporozumienie, gdybyśmy licytowali pomiędzy dwoma postaciami naszej historii. Do tej pory, kiedy Rada Miejska wyrażała opinię w sprawie nadania imienia jakiejś placówce, wsłuchiwaliśmy się w głos płynący z tej placówki. Nie tak dawno głosowałem za, chociaż nie podobała mi się nazwa „ziemi trzcianeckiej” jako patron, ale uszanowałem ich wybór. Każdy z nas zagłosuje zgodnie z sumieniem, ale nie licytujmy dwóch postaci. 

Radny P. Kolendowicz – czy w tej kwestii spróbowano zasięgnąć opinii Kościoła. Pani Jaworska wspominała o opinii, jaką zająłby sam Papież, ale co o tym sądzi nasz Kościół. 

Pani I. Jaworska – to jest moje odczucie, za Papieża nie można się wypowiadać. 

Pan J. Parchimowicz -  w świadomości pracowników nie funkcjonuje nazwa szpitala z jakimkolwiek imieniem. W sprawie nadania nazwy prowadziliśmy rozmowy, moje wystąpienie tutaj wynika z tego, że osoby z ramienia Kościoła nie widzą problemu z nadaniem tejże nazwy. Chciałbym mieć akceptację gospodarzy ziemi, na której znajduje się nasz szpital. Tym podyktowane jest moje wystąpienie do państwa. 

Radny P. Kolendowicz – po raz pierwszy dowiedziałem się, kim był doktor Domański. Może dajmy sobie trochę czasu, nie wiem na ile ważna jest nasza szybka decyzja, czy musimy dzisiaj wyrazić opinię, ale proponowałbym zastanowić się nad tym tematem na spokojnie na komisjach. Może udałoby się napisać to, co powiedziała dzisiaj pani Izabela Jaworska. Taki mam wniosek. Może pochylmy się nad tym tematem na komisjach, z większą wiedzą, jaką mamy obecnie. 

Pan J. Parchimowicz – zależy nam na czasie, kończymy etap modernizacji szpitala i przymierzamy się do otwarcia oficjalnego i z tego powodu chcielibyśmy mieć tą sprawę uregulowaną, ale myślę, że mogę przychylić się do państwa prośby. 

Przewodniczący Rady – zobowiązuję się wprowadzić ten punkt do porządku obrad kolejnej sesji. 
Proszę radnych o głosowanie nad wnioskiem, aby nie podejmować opinii w sprawie nadania imienia szpitalowi Powiatowemu w Trzciance.
Radni głosowali: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję pana Józefa Lewandowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i poprosił radnych o dokonanie zmiany w porządku obrad Rady Miejskiej tj. przesunięcie punktu 7 do punktu 6. 

Radni głosowali nad propozycją zmiany: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 
 
Porządek po zmianie przedstawiał się następująco:
6.  Informacja nt. funkcjonowania oraz stopnia wdrażania Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów pomocowych.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
	zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2004 r.;

b) 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;
	zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok;

opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka (dwie wersje);
wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
	nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród;
darowizny nieruchomości;
nieodpłatnego oddania nieruchomości gruntowej;
odpowiedzi na skargę pani Małgorzaty Dawczak;
zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą;
zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc   pracy.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli efektów działalności i wydatków na działalność promocyjną gminy.
	Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad.
	Informacje sołtysów.
	Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza Trzcianki z analizy oświadczeń majątkowych.  

Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
	Wnioski i interpelacje.
	Zamknięcie obrad.  					


Ogłoszono 10 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 6. 

Ad 6) Informacja nt. funkcjonowania oraz stopnia wdrażania Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów pomocowych.

Pan J. Lewandowski – dziękuje za zaproszenie na sesję Rady w temacie bardzo ważnym, a mianowicie pierwszym tak szeroko wprowadzanym programem pomocowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Tym programem jest Zintegrowany  Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Są to, jak na nasze warunki, ogromne pieniądze, które po odpowiednich procedurach, w dużej części już podzieliliśmy. Chciałbym się podzielić z państwem pewnymi refleksjami i informacjami, abyśmy żyli w jednakowej świadomości, czemu ma służyć ZPORR, jakim zasadom jest poddany. Zanim dojdę do informacji i do rozstrzygnięć, które zostały zrealizowane, chciałbym poinformować, że program ten to komponent wojewódzki to niespełna 40% środków pomocowych przedstawionych do dyspozycji dla naszego państwa. Nasuwa się myśl, dlaczego tylko tyle, dlaczego większość środków idzie w rozdziale centralnym za pośrednictwem ministerstw, a na programy regionalne jest niespełna 40%. Jeszcze niedawno, rok, dwa lata temu, kiedy decydowały się losy ile pieniędzy na poszczególne programy sektorowe i komponent wojewódzki ma zostać przeznaczone, to była informacja, że być może samorządy nie poradzą sobie i trzeba podejść do tego bardzo ostrożnie. Na skutek kompetentnej pracy samorządu i bardzo dobrych relacji między samorządami, w okresie szkoleniowym i przygotowawczym, doszliśmy do tego, że właściwie 100% pieniędzy, na lata 2004-2006, przeznaczyć na realizację zadań planowanych przez samorządy. Za pierwszym rozdaniem samorządy spisały się na medal i są w stanie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami w ramach programu wojewódzkiego i wymogami Unii, wydatkować unijne pieniądze. Samorządy stanęły na wysokości zadania i przeznaczyły udział własny w postaci, przeważnie 25% środków z budżetu samorządu. My te pieniądze potrafimy zaoszczędzić. Gratuluję wszystkim samorządom, w tym Gminie Trzcianka i Powiatowi Czarnkowski - Trzcianeckiemu, że potrafili wydatkować takie pieniądze i przedstawić na tyle kompetentne projekty, że znalazły one uznanie w procedurze obowiązującej dla ZPORR. Jest to procedura kilkustopniowa. Najpierw projekty były zgłaszane do komputerowej ewidencji Urzędu Marszałkowskiego. Nadepnie był etap kwalifikowania i nadawania kategorii poszczególnym projektom, aby samorządy mogły się zorientować czy myślą w dobrym kierunku, czy warto wydać na projekty i dokumentację techniczną, aby realnie myśleć o pieniądzach, które można otrzymać. Urząd Marszałkowski wskazywał, jakie projekty są zgodne z zasadami i tym samorządy się kierowały realizując potem dokumentację techniczne i składając na dzień 30 czerwca br. wnioski w Urzędzie Marszałkowskim. Dla Urzędu Marszałkowskiego dzień 30 czerwca br. był ogromną operacją przyjęcia kilku ton dokumentów, kilkuset projektów. Potem następowało merytoryczne sprawdzanie wszystkich projektów, aby przedstawić tylko projekty, które spełniają wymogi. To trwało nieco dłużej niż miesiąc. W sierpniu rozpoczęto prace z ekspertami. Realizowano to po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że nie będzie sytuacji, że projekty nie spełnią wymogów Unii i nie były zbyt trafione. Nie potrafię powiedzieć czy właśnie tak te projekty zostały zweryfikowane. Tutaj uczymy się wszyscy i na pewno na etapie realizacji trzeba się informować, jakie wydatki są kwalifikowane, jakie wydatki będą refundowane, tak aby nie spotkały nas żadne niespodzianki. Projekty mogą być sprawdzane do 5 lat czy spełniły założenia, jakie były stawiane przy tym projekcie. Czy efekty, które chcieliśmy osiągnąć, a które były zapisane w studium wykonalności projektu zostały osiągnięte. Na pewno trzeba nad tym pracować. Kolejnym krokiem, po przyjęciu projektu i oceny przez ekspertów, którzy nadawali określoną liczbę punktów wnioskom, był rekomendowany na Komitet Sterujący. Komitet Sterujący to kolejny krok, gdzie Urząd Marszałkowski przygotował zestawienie dając Komitetowi prawo rekomendowania już konkretnych projektów, w ramach poszczególnych priorytetów. Od poziomu Komitetu Sterującego rozpoczyna się praca polityczna. Jeżeli ktoś zarzucał, że Komitet Sterujący jest polityczny to odpowiadam, że w dużej części jest polityczny. Takie są założenia Komitetu Sterującego podlegającego Unii. Sposób doboru członków tego Komitetu jest polityczny. Stąd nie można pow9edzieć, że jest on apolityczny. Ale to bardzo dobrze, bo przecież do polityków należy również takie rekomendowanie wniosków, aby polityka spójności i zrównoważonego rozwoju w województwie wielkopolskim mogła być realizowana. Mogłoby okazać się, że w ocenie ekspertów dobre projekty są z powiatu np. pilskiego i ten powiat otrzymałby w pierwszej kolejności wszystkie pieniądze, a resztę, jak wystarczy, inne gminy. Niestety takiej rzeczy być nie może. Komisje europejskie wskazując zasady doboru Komitetów Sterujących zapobiegają właśnie takim działaniom. Komponent wojewódzki ma realizować strategię spójności o zrównoważonego rozwoju. Dla tego zadania jest powołany Komitet Sterujący. Z państwa Powiatu członkiem Komitetu Sterującego był Starosta pan W. Maszewski, jako przedstawiciel wszystkich starostów. Komitet Sterujący nie jest komitetem działającym tajnie, gdzie nie można dowiedzieć się żadnych informacji, gdzie nie można się dowiedzieć, jakie wnioski zostały rekomendowane, na jaką wartość, ile miały punktów w ocenie ekspertów. Te informacje są jawne. Nic nie musi dziać się pod stołem. Decyzje zapadają w informacji publicznej. Ostatnim etapem zatwierdzania wniosków jest Zarząd Województwa. Należę do tego gremium. Prawie w 100 %, przy małych poprawkach, zatwierdzono to, co otrzymaliśmy z rekomendacji Komitetu Sterującego. Uważam, że w ten sposób ustrzegliśmy się wzajemnych animozji, pretensji. Jedna uwaga, to że mieliśmy w województwie za mało pieniędzy. To była największa wada całego programu. Był to problem, z którym Zarząd Województwa sobie poradził. Oczywiście będzie jeszcze wiele uwag. Być może wprowadzimy sobie dalsze ograniczenia po to, żeby polityka spójności i zrównoważonego rozwoju była w 100% zabezpieczona dla samorządów. Samorząd gminy Trzcianka może dzisiaj pokazać się z najlepszej strony, a mianowicie projekt, który został złożony na zadania z gospodarki wodno-ściekowej uzyskał wszystkie pozytywne opinie, aż do zatwierdzenia na Zarządzie. Dotacja ponad 22 mln zł na projekt ponad 31 mln zł stał się faktem. Chcę pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad tym, którzy zdecydowali, że Trzciankę stać na to i gratuluję Burmistrzowi takiego osiągnięcia. Gratuluję państwu odwagi, ale odważni i kompetentni wygrywają. Teraz pozostał etap realizacji zadania. Oprócz gminy Trzcianka w Powiecie jest jeszcze kilka projektów, które zyskały akceptację. Na drogach wojewódzkich – przebudowa mostu w Wieleniu, z infrastruktury wodno-ściekowej wykazała się gmina Oborniki projekt na ponad 15 mln zł, gmina Rogoźno na ponad 23 mln zł. Piła wykazała się w komponencie związanym z edukacją na poziomie wyższym i projekt na bibliotekę w WSZ na ponad 4,5 mln zł. W ochronie zdrowia w Krzyżu pracownia rentgenowska Trzcianeckiego ZOZ została pozytywnie przyjęta. W komponencie infrastruktury lokalnej gmina Lubasz prawie 1,3 mln na budowę dróg wiejskich, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki droga Krucz-Mężyk, gmina Czarnków wieś Śmieszkowo projekt ponad 3,7 mln zł, gmina Drawsko projekt ponad 2,4 mln zł. Są to sprawy związane z komponentem drogowym. Przedstawiliśmy do dyspozycji samorządów prawie wszystkie pieniądze. Niektóre samorządy wojewódzkie oddały do dyspozycji 30%, bo takie były wskazania w pierwszej chwili Ministra Gospodarki. Jeżeli będą kłopoty z wykorzystaniem środków w innych województwach to Ministerstwo może dokonać przeniesień w ramach priorytetów i wówczas nasze projekty, które nie załapały się z braku pieniędzy, mogą otrzymać dofinansowanie. Mając to na uwadze zadysponowaliśmy prawie całą pulę. Pozostało w drogach ponad 25 mln zł w drogach regionalnych, wojewódzkich i tutaj jest niepotrzebnie rozdmuchiwana niepotrzebnie afera przez Poznań. Również uwagi ma Piła, ale wnioski były na ponad 60 mln zł. Jeżeli mieliśmy do dyspozycji 200 mln zł i uznając te dwa wnioski to na pewno nie 30, a najwyżej 10 wniosków znalazłoby uznanie. Przecież nie jest polityką spójności i zrównoważonego rozwoju udrażnianie komunikacji w dwóch miejscach tylko w newralgicznych punktach, w 30 miejscach województwa. Taką podjęliśmy decyzje i wydaje się ona racjonalna. Samorządy Piły i Poznania mają do tego pretensje. W szkolnictwie wyższym prawie wszystkie pieniądze wziął Poznań. W kulturze większość projektów było z Poznania. Nie we wszystkich działaniach każdy ma szanse. Pieniądze zostały prawie w całości wydane na dwa priorytety. Pozostał priorytet drugi i tutaj stypendia, o których tyle szumu w prasie. Należy powiedzieć, że niestety nie zostały one najlepiej przygotowane przez administrację rządową. Najwcześniejsze przekazanie pieniędzy nastąpi po 15 listopada. W ramach stypendiów zrobiliśmy dobre posunięcie i po kontaktach ze starostami doszliśmy do wniosku, że starostowie będą składali takie projekty, aby umożliwić stosownie do stopy bezrobocia i ilości uczniów i studentów, dopasować wielkość projektu. Nie możemy doprowadzić do tego, że jakiś powiat pozbawiony będzie na ten cel dotacji. Musieliśmy to odpowiednio dostosować. Niestety z budżetu państwa nie dostaliśmy pieniędzy na to działanie, ale na sesji wrześniowej przeznaczyliśmy z budżetu województwa prawie 3,5 mln zł na pierwszą transzę dla powiatów. W wielu wypadkach nie zgadzamy się, co do zasad, ale nie my je ustalamy. Np. szacowanie dochodowości w gospodarstwach rolnych. Uważamy, że to szacowanie jest zawyżone. Rolnik, który ma 10 ha i trójkę dzieci jest właściwie pozbawiony możliwości uzyskania stypendium. Nie zgadzamy się również z formą refundacji ponoszonych wydatków przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Jesteśmy na etapie ustalania budżetu na przyszły rok. Pewne zadania, zgodnie z nowymi przepisami nie będą dotowane uznaniowo, ale będzie realizacja zadań na zasadzie konkursu. Chciałbym jeszcze powiedzieć parę zdań z obszaru, który podlega mi bezpośrednio. Zajmuję się edukacją i nauką oraz rynkiem pracy. Rynek edukacji i nauki – tutaj chcemy, aby kształcenie na poziomie wyższym licencjackim było dostępne dla jak największej grupy środowisk, czyli nie tylko Poznań, byłe miasta wojewódzkie. Zadanie kształcenia nauczycieli w zakresie języków obcych realizujemy w trzech jednostkach, które zostały powołane przez samorząd województwa we Wrześni, Starym Tomyślu i Złotowie. Absolwenci takich kolegiów nie mają żadnym problemów z pracą. Umiejętność posługiwania się dobrze językiem obcym jest taką wartością, która jest wyższa niż posiadanie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie policealne, które realizuje samorząd województwa, chce powiedzieć, że jest problem kształcenia położnych i pielęgniarek. Jest wymóg, aby pielęgniarka była przygotowana w systemie licencjackim. Zadania te przejęły wyższe szkoły zawodowe oraz akademia medyczna. Złożyliśmy wniosek o powołanie Wyższej Szkoły Pielęgniarek i Położnych przez samorząd województwa. Aby na bazie starych szkół policealnych podnieść ich poziom i kształcić już na poziomie licencjackim. Niestety MEN, Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Komisja Akredytacyjna nie wyraziła na to zgody. Dobrze, że WSZ zaangażowały się w to w Koninie, Kaliszu, Pile. Przeznaczono 300.000 zł na zakup wyposażenia do tego kształcenia realizowanego w Pile. W byłych szkołach pielęgniarskich pozostały krótsze ścieżki kształcenia – policealne studium medyczna w ponad 20 zawodach np. opiekunka osoby niepełnosprawnej, opiekunka społeczna, fizjoterapeuta. Jestem zaproszony do rozmów ze Starostą, aby być może przywrócić kształcenie policealne w tych zawodach medycznych i służb społecznych w Trzciance. Publiczne kształcenie, czyli bezpłatne. Północna wielkopolska jest największym obszarem zagrożenia bezrobociem i dlatego kształcenie bezpłatne powinno być szeroko rozwinięte. Dziękuję państwu za zaproszenie.  

Przewodniczący Rady – dziękuję za wystąpienie i przybliżenie procedur, które towarzyszyły przyjęciu projektu, który był zgłoszony przez naszą gminę. 

Pan W. Maszewski – rzeczywiście miałem przyjemność pracować w Komitecie Sterującym i nadal to czynie. Nie jest to koniec prac. Jako starostowie mieliśmy dwóch przedstawicieli w Komitecie. Razem ze mną pracował starosta Jarociński. Nie ukrywam, że nie była to lekka praca. Mam satysfakcję, że właśnie tak zostały podzielone środki i mam jeszcze satysfakcje, że tak dużo środków udało się skierować do naszego Powiatu. Na dzień dzisiejszy zyskaliśmy ok. 30 mln zł ze środków Unii. Stawia to nas na szóstym miejscu w Wielkopolsce. Jest to bardzo dobra pozycja. Przed nami jest oczywiście miasto Poznań. 
Zostało nam jeszcze do zrealizowania zadanie w zakresie stypendiów. Nie do końca sprecyzowane przepisy i zasady składania wniosków powodują, że te stypendia jeszcze nie ruszyły. Nasz Powiat ma dużą liczbę uczniów w szkołach ponad gimnazjalnych. Mamy szansę uzyskać ponad 580 stypendiów na teren naszego Powiatu. Stypendia socjalne nie dotyczą miasta Trzcianki i innych miast Czarnkowa, Krzyża i Wielenia. Są one skierowane na obszary wiejskie. Liczba stypendiów dla studentów jest mniejsza. Trudno to będzie rozdzielić. Potrzeby są ogromne. Dziękuję panu marszałkowi za inicjatywę otwarcia szkoły i przywrócenia w Trzciance kształcenia na bazie byłego liceum pielęgniarskiego. Będziemy rozmawiali o tym z panią W. Folwarczną dyrektorem ZSZ w Trzciance. 

Radny Wł. Ignasiński – czy telewizja kablowa ma podpisaną umowę z telewizją kablową w Trzciance i na jaką kwotę opiewa ta umowa. 

Pan W. Maszewski – umowa jest podpisana. Wolałbym, aby tą tajemnice handlową zdradziła sama telewizja kablowa. Nie jest to znacząca kwota, płacimy za retransmisje sesji 100 zł. 

Pan M. Kupś – chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział w tej decyzji, która ostatecznie została podjęta w ubiegłym tygodniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Decyzja, która jest historyczną dla naszego miasta i gminy, ponieważ otwiera nowy rozdział szczególnie w zakresie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Aby ten projekt zyskał akceptację musiał przejść wiele etapów. Ważne jest to, że wszystkie argumenty, które użyliśmy zostały uwzględnione. Pan Marszałek dokładnie scharakteryzował drogę, która była bardzo trudna i której towarzyszyło wiele zdarzeń, komentarzy, które nadal są obecne i w prasie i innych mediach. Chciałbym podziękować Marszałkowi i Staroście, że mieli odwagę polityczną popierać nasz wniosek. Niezależnie od oceny merytorycznej i technicznej, której dokonali eksperci. Pan Lewandowski i pan Maszewski wspominali o lobbingu prowadzonych na rzecz poszczególnych wniosków. Myślę, że praca, którą wykonał Komitet Sterujący była bardzo dobra. Na zjeździe wójtów i burmistrzów w Puszczykowie w większości opinie obecnych były zgodne, że pieniądze zostały podzielone sprawiedliwie. W tej grupie byli również tacy, którzy nie uzyskali środków, aczkolwiek uznali decyzję Komitetu Sterującego i Zarządu Wielkopolskiego za właściwe. Z tego miejsca cichłbym podziękować Razie Miejskiej, a szczególnie tym, którzy przejęli na siebie odpowiedzialność podjęcia uchwały, która umożliwiała nam złożenie wniosku. Chciałbym również podziękować moim współpracownikom, zwłaszcza panu W. Putyrskiemu i panu R. Zozuli, którzy zajęli się częścią techniczną wniosku, pani T. Karasińskiej, z którą robiłem prognozę finansową i wszystkim, którzy nas wspierali. To, że otrzymamy te pieniądze oznacza jedną rzecz. To naprawdę ciężka praca. Pokonaliśmy ważny etap, ale wszystkie trudne rzeczy są przed nami. To co się działo między innymi w naszym budżecie było podporządkowane budżetowi przyszłorocznemu i temu wnioskowi. Jest to bezwzględny priorytet w naszych wydatkach i mam nadzieję, że spotka się z państwa zrozumieniem i obdarzycie mnie państwo zaufaniem, które pozwoli doprowadzić projekt do szczęśliwego końca. Dziękuję wszystkim serdecznie. 

Pan J. Lewandowski – jeszcze raz chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Rozmawiali państwo o telewizji i nasunął mi się temat, że północna Wielkopolska musi mieć publiczną telewizję kanał 3. Płacimy abonament i 1/3 naszego abonamentu nie jest przez nas wykorzystana. Nie wszyscy mieszkańcy naszego województwa są integrowani medialnie z pozostałymi częściami. Proszę o wsparcie, uważam, że należy kłaść nacisk na nowego dyrektora telewizji, naszych posłów i może uda się doprowadzić do wzmocnienia sygnału ze Śremu, a może lokalizacja nadajnika w Pile pomoże to zadanie zrealizować. 

Pan W. Maszewski również podziękował za zaproszenie na sesję. 

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Ad 7a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2004 r.
Przewodniczący Rady – projekt zmiany budżetu na 2004 r. był przedmiotem obrad komisji. Przed sesją rozdano kserokopię pisma dot. dwóch zmian dotyczących przedłożonego projektu uchwały (załącznik nr 7) zaproponowanych przez Burmistrza. Komisja Rozwoju Wsi na posiedzeniu 20.10.2004 nie wyraziła opinii. Radny W. Kilian wnioskował, aby z oszczędności, powstałych w wyniku wprowadzania zmian do budżetu, wykonać projekt techniczny na wodociąg w Runowie. Czy przewodnicząca komisji mogłaby uzasadnić, dlaczego Komisja Rozwoju Wsi nie wyraziła opinii?
Pani J. Durejko – komisja nie wyraziła opinii, pozostawiła to do zaopiniowania Komisji Gospodarczej, Uznaliśmy, że jest to merytoryczna komisja. 

Przewodniczący Rady odczytał uwagi Komisji Sportu, Turystyki i Promocji sformułowane  na posiedzeniu 20.10. br., jak w załączniku nr 10 do protokołu.   
Następnie poprosił o odpowiedź na 1 pytanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji. 

Pani G. Kasperczak – do Urzędu Miejskiego wpłynęła jedna oferta. Jest to kwota od przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Kwota została oszacowana na tej podstawie, że mamy 20 jednostek organizacyjnych, a firma wyliczyła koszty na kwotę 450 zł od jednej jednostki. Razem jest to kwota 9.000 zł plus podatek Vat 22% to łącznie daje kwotę 10.850 zł. Nie ma pracownika urzędu ds. kontroli. 

Radny A. Cija – mam pytanie. Oczywiście wiem, że do 6.000 euro nie obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych, ale jakieś procedury wewnętrzne rozumiem, że są. Słyszę, że wpłynęła jedna oferta. Do ilu firm wystąpiono? 

Pani G. Kasperczak – otrzymaliśmy ofertę firmy, która sprawdziła się w innych gminach, ponieważ prowadzi tego typu działalność gospodarczą. Firma składa się z biegłych rewidentów, którzy wywodzą się zawodowo z Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Radny A. Cija – skąd państwo wiedzą, że inna firma nie zrobiłaby tej kontroli taniej?

Pani G. Kasperczak – tego to nie wiem.  

Radny P. Kolendowicz – czy zlikwidowano stanowisko kontrolera w Urzędzie? 

Pani G. Kasperczak – jest stanowisko ds. kontroli, ale jest na nim wakat. 

Pan M. Kupś – audytorzy muszą mieć uprawnienia Ministra Finansów. Gdybyśmy zatrudnili taką osobę wcześniej, a ta osoba nie uzyskałaby uprawnień to musielibyśmy ją zwolnić, dlatego wolimy zdecydujemy się na nabór spośród osób, które będą miały takie uprawnienia. Stąd taka zwłoka i takie postępowanie. 

Przewodniczący Rady – kolejne pytanie komisji: co z zakupem samochodu służbowego, dlaczego zmniejszono limit środków wydatków o kwotę 30.000 zł? 

Pan M. Kupś – staramy się, aby wynik finansowy tegoroczny był jak najlepszy. Uznaliśmy, że jest możliwość zakupu samochodu na raty, stąd też zmniejszyliśmy limit wydatków na ten cel. Nie oznacza to, że dokonano zakupu. W tej chwili mamy nie tylko problem zakupu samochodu dla Urzędu, ale również dla Straży Miejskiej. Musimy zdecydować czy najpierw nie zakupimy samochodu dla Straży Miejskiej, ale jest to zakup niezbędny. Są również możliwości zakupu ratalnego. 

Radny H. Król – czy samochód zakupiony dla Urzędu będzie samochodem osobowym czy bardziej uniwersalny typu bus, aby wykorzystać go do innych celów np. zawieźć komisję na posiedzenie w terenie, przewieźć jakiś sprzęt, czy jakąś grupę sportowców na zawody? 

Pan M. Kupś – cena w takim przypadku, czyli busa, byłaby o 50% wyższa. Zakup pojazdu jest jednym elementem. Koszty ubezpieczeń to druga sprawa. Jednostki organizacyjne czy prawne nie mają ulg w opłatach np. OC, autokasko itp. Zakup takiego samochodu wiązałby się automatycznie z wyższymi opłatami. Do tego należy doliczyć jeszcze opłaty eksploatacyjne. Te wszystkie wyjazdy, o których państwo mówicie musiałyby być sponsorowane przez gminę. Bardziej ekonomiczny i efektywny dla nas jest samochód osobowy, zwłaszcza, że najczęściej wykorzystywany jest na potrzeby pomocy społecznej. Wnioskodawcy są sprawdzani i w większości samochód jest wykorzystywany na robienie wywiadów środowiskowych przez MGOPS. W takiej sytuacji jeżdżenie busem by podrożyło koszty gminy. 

Radny M. Król – czy nie prościej dać pracownikowi MGOPS kilometrówki. 

Przewodniczący Rady – kontynuował odczytywanie uwag Komisji Sportu, Turystyki i Promocji odczytując uwagi radnego A. Ciji dot. dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza. 

Pan M. Kupś – prawdopodobnie tego zadania w tym roku nie będziemy realizowali, z powodów, które między innymi wymienił pan A. Cija. Właściwie nie musi być tam zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, bo tego typu obiekty mogą być potraktowane jako towarzyszące budownictwu mieszkaniowego. Chcemy działać zgodnie z prawem, ale żeby decyzja o skeateparku nie wiązała się ze składaniem przez radnych informacji u inspektora budowlanego, w związku z tym przełożymy budowę skeateparku na rok przyszły i jeżeli państwo wyrażą taką wolę to przystąpimy do zmiany planu miejscowego. 

Radny A. Cija – z pana wypowiedzi wynika, że poleciałem gdzieś złożyć jakiś donos. Jeżeli mówi pan o radnych to proszę wymienić nazwiska. To, że Burmistrz bierze się za ten temat w październiku, a nie zaraz po zatwierdzeniu budżetu to pozostawiam bez komentarza. Można było dyskutować o tym w marcu, zaraz po zatwierdzeniu budżetu. Ma pan rację, że przy budownictwie realizuje się infrastrukturę, ale tam gdzie ona jest przewidziana, a nie w miejscu gdzie ma być budynek. Podzieliłem się tylko moimi wątpliwościami. Co chwilę dokładamy pieniędzy, a pytam się czy jest pan przygotowany na ich wydanie. Jest wniosek Komisji Gospodarczej, aby pan właśnie robił to zadnie. Dalej, jako radni nie wiemy ile to będzie kosztowało, gdzie to będzie, jakie to będzie? Komisja Gospodarcza chciałaby to wiedzieć. Na to było 50.000 zł, a połowę wydano na place zabaw. 

Pan M. Kupś – zbyt osobiście odebrał pan moją wypowiedź. Jeżeli państwo sobie życzą to dam państwu przygotowaną kalkulację. Jest ona oparta na średnich cenach jednostkowych, łącznie z ceną producenta urządzeń. Budżet jest kształtowany w zależności od potrzeb. Pewne wydatki, na pewnych etapach wstrzymujemy i decydujemy się na nie jak jest 100% pewność czy jest nas na nie stać. Nasza dyskusja nad budżetem była zdeterminowana tym czy złożymy wniosek do ZPORR czy nie. Dzisiaj macie kolejny przykład, że polityka prowadzona w zakresie inwestycji została doceniona przez władze wojewódzkie, powiatowe. Ubolewam nad tym, że nadal nie zyskała akceptacji w państwa oczach. 

Radny K. Czarnecki – dziwię się, że pan w tym kierunku nic nie zrobił, ponieważ tu była dyskusja na tej sali. Zajęliśmy stanowisko, że trzeba iść w kierunku przygotowania terenu za muszlą koncertową w parku 1 Maja i trzeba realizować to zadanie. Dziwię się, że jeszcze pan nic nie zrobił. Jest taka potrzeba, miejsce zostało wskazane i chciałbym, aby to było realizowane. 

Pan M. Kupś – panie radny K. Czarnecki od paru dni realizuje pan inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego do os. Domańskiego. Wie pan jak było utrudnione postępowanie na etapie projektowania i postępowania przetargowego, oraz na etapie tworzenia specyfikacji. Te prace zajęły nam bardzo dużo czasu. Przygotowujemy nowy projekt na Siedlisko. Pojawiły się problemy geodezyjne, okazało się, że nie wszystkie mapy są takie, jak powinny być. Pojawił się problem z samą dokumentacja techniczną. W ostatnim czasie musieliśmy wykonać szereg czynności uzupełniających do wniosku ZPORR. Albo realizujemy najważniejsze inwestycje, które mają przynieść nam pieniądz, podatki, albo koncentrujemy wysiłek z ważniejszych inwestycji na skeatepark. To może poczekać, a te inwestycje nie mogą poczekać. Proszę nie zarzucać mi zaniedbania, bo kierujemy się najlepiej podyktowanym dobrem gminy. Musimy stworzyć pewną hierarchię potrzeb, co umożliwi nam osiągnięcie celu końcowego. 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnego W. Kiliana złożony na Komisji Sportu, Turystyki i Promocji (załącznik nr 10). 

Pan M. Kupś – rozumiem i doceniam troskę dot. realizacji wniosków ważnych dla wsi i sołectwa, ale proszę o odrobinę cierpliwości i zaufania. 15 grudnia zostanie rozstrzygnięty przetarg na inwestycje ZPORR i wówczas okaże się jakie będzie udział własny gminy, czy inwestycja będzie kosztowała 30 mln zł, czy np. 26 mln. Wtedy będziemy mogli ocenić, na co będzie nas stać. Prawdopodobnie do 30 marca czy kwietnia odbędzie się druga tura uzupełniająca naboru wniosków na rezerwę finansową, która pozostała, wspominał o tym pan J. Lewandowski, a która zostanie powiększona o kwoty, które pozostaną po przetargach. Obiecałem panu W. Kilianowi, że jeżeli pojawią się możliwości finansowo-techniczne to wodociąg w Runowie będzie robiony. Planujemy zrobienie tego zadania, ale nie w tym roku, ale w przyszłym. Nie małej nitki dla kilku mieszkańców, ale dla całego Runowa. 

Przewodniczący Rady – przypominam, że Rada oczekuje na inwentaryzację wszystkich gospodarstw na terenie całej gminy pod kątem wodociągów. Wówczas podejmiemy decyzję, co realizujemy w pierwszej kolejności. Jak daleko jest z tą inwentaryzacją? 

Pan M. Kupś – nie jest to zadanie łatwe, ponieważ sieć gospodarstw jest znacznie rozproszona. Zinwentaryzowanie tego wymaga trochę czasu. Jest to w tej chwili robione. Radni dyskutując na Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Gospodarczej wskazywali, że w pierwszej kolejności będzie realizowane Runowo. Ostateczna decyzja będzie należała do radnych. 

Radna J. Durejko – stworzyła się dziwna atmosfera, jakby radny W. Kilian naciskał na realizację wodociągu do kilku gospodarstw. Odcinek wodociągu, o którym mówi pan Kilian dotyczy kilku gospodarstw mających dużą liczbę inwentarza, a problem z wodą jest ogromny. Oni w ogóle nie mają wody. Tą wodę trzeba tam dowozić. 

Przewodniczący Rady – do tego tematu wrócimy przy omawianiu budżetu na 2005 rok. 

Radny W. Kilian – są to dwie nitki do dwóch osiedli, gdzie jest duży problem z wodą i którą dowozi się do gospodarstw. 

Przewodniczący Rady – Komisja Sportu, Turystyki i Promocji wyraziła opinię pozytywną do projektu uchwały w głosowaniu: za 2, przeciwko 0, wstrzymujących 4. Komisja Spraw Społecznych wyraziła opinię pozytywną w głosowaniu: za 4, przeciwko 0, wstrzymujących 1. Komisja Gospodarcza złożyła wnioski do projektu uchwały, który przedłożył Burmistrz. 
Przewodniczący Rady odczytał wnioski Komisji Gospodarczej, jak w załączniku nr 10 do protokołu. 

Radny L. Stolarski – mam uwagę i prośbę, aby Burmistrz zapewnił na posiedzeniu Komisji Gospodarczej pracowników merytorycznych , którzy będą wyjaśniać tematy będące przedmiotem obrad komisji.  Komisja spotyka się i nie ma osób, które będą udzielały kompetentnych informacji. 

Pan M. Kupś – nie mogłem być osobiście na posiedzeniu, a było to spowodowane ważnymi powodami rodzinnymi i osobistymi. Chciałbym udzielić wyjaśnień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. W tym tygodniu byłem w Warszawie na Komisji Finansów Związku Miast Polskich, a w poprzednim tygodniu byłem na spotkaniu wójtów i burmistrzów, gdzie między innymi były omawiane projekty ważnych aktów prawnych w sprawie planowania przestrzennego. Na dzień dzisiejszy projektodawca proponuje trzy rodzaje planów: plany przeznaczenia, plany zabudowy i tzw. gminne przepisy urbanistyczne. Gdybyśmy przystąpili do opracowania nowych planów, albo opracowania studium, posiłkując się obecnymi przepisami prawa, okazałoby się, że ta praca poszłaby na marne i pieniądze poszłyby na marne. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w tym roku, tych pieniędzy na zmiany planów nie przeznaczać. Mamy świadomość tego, jak są ważne plany i na pewno w przyszłorocznym budżecie zaproponujemy środki na ten cel. Nie ma powodów, aby dzisiaj w budżecie blokować te kwoty. Musimy mieć klarowną sytuację finansową, dobrą płynność, ponieważ będziemy składali wnioski o kredyty na sfinansowanie naszego udziału w projekcie ZPORR. Jest to bardzo ważne, aby wykazać się jak najlepszą kondycją. Będziemy jeszcze zmieniali budżet po stronie wydatków, aby to osiągnąć. Do 15 listopada br. musimy przedstawić państwu i RIO projekt budżetu na 2005r. Proszę dać nam czas, aby wykonać to jak najlepiej. 

Przewodniczący Rady – przypomnę tylko, jaki jest stan prawny w zakresie gospodarki finansowej samorządu. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz, który przedstawił nam projekt zmian do budżetu. Komisja Gospodarcza sformułowała wnioski, które może uwzględnić Burmistrz lub nie. Jeżeli Burmistrz nie uwzględni wniosków to Rada może nie przyjąć projektu uchwały. Jeszcze raz odczytam wnioski i chciałbym odpowiedź Burmistrza czy zgadza się z tym wnioskiem czy nie. 

Radny A. Cija – wychodzi to, o czym mówiliśmy przez dwa lata. Przygotowujemy się do wydatkowania dużych pieniędzy, mówię o inwestycji, która stała się faktem, i osobiście przestrzegałem przed zbyt szybkim wydatkowaniem pieniędzy. Jeszcze na poprzedniej sesji mówiliśmy: Domańskiego ostrożnie, Siedlisko to nie nasza sprawa, jak nie robi Jagła to nie robić. 

Przewodniczący Rady – w tej chwili wyraża pan swoje opinie na temat pewnych inwestycji, które zaplanował Burmistrz. Tą ocenę już nie raz pan wygłaszał. Chciałbym, abyśmy odnieśli się do konkretnych wniosków Komisji Gospodarczej do projektu uchwały, który przedłożył Burmistrz. 

Radny A. Cija – Burmistrz mówi, że sprawę pana Kiliana rozważymy w przyszłym roku, a w między czasie pan sam tłumaczy, że wniosek nie jest tak ważny, bo mamy dużą inwestycję. Nie wiem, w którym momencie jestem. Co jest ważne, a co nie? To Rada przyjmuje budżet i to, co jest w nim zapisane, a to co zapisane jest święte dla władzy wykonawczej. Burmistrz ma prawo proponować zmiany, ale nie na zasadzie, co mu wyjdzie to będzie, a co nie to nie. Jest zapisane: zmniejszono limit wydatków o kwotę 49.460 zł na budowę chodnika na ul. Kościuszki i ul. Sikorskiego. Co należy czytać między wierszami? Skreśla się to zadanie z realizacji. Wypadałoby wytłumaczyć radnym, dlaczego tak się stało. Budżet zatwierdziliśmy w marcu. Spółdzielnia Mieszkaniowa w swoim budżecie ma zapisane odpowiednie środki i jest podpisana umowa. Dzisiaj dowiadujemy się o umniejszeniu środków, a nie dowiadujemy się o zrezygnowaniu z inwestycji. Rozumiem argumenty Burmistrza. Powiedzmy sobie szczerze, z czego rezygnujemy. Jeżeli o każdą inwestycje trzeba się dobijać, aby dowiedzieć się ile to będzie kosztowało. Chcemy wiedzieć ile będzie kosztował skeate park, bo jeżeli będzie to 200.000, to możemy powiedzieć, że nas na to nie stać. Chciałbym, aby radnym mówiono prawdę. 

Pan M. Król – proszę wskazać przykład, że powiedziałem, iż jakaś inwestycja będzie zrealizowana, a nie była zrealizowana. Przestudiowałem wszystkie wieloletnie plany inwestycyjne, ten nasz obecny plan jest po raz pierwszy z całą konsekwencją punkt po punkcie jest realizowany. Pan zarzucił zbyteczność budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Domańskiego. Głosował pan przeciwko. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków w naszej gminie. A czy zadał pan sobie pytanie, że być może decyzja o budowie tego odcinka, który należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, miała wpływ na decyzję jednego, dwóch albo pięciu członków Komitetu Sterującego. Być może przez to, że wykonamy na rzecz województwa inwestycję za 300.000 zł otrzymamy w przyszłym roku 3 mln zł na odcinek miejski. Wielokrotnie podważał pan na sesji moją prawdomówność, moje kompetencje. 

Przewodniczący Rady – wracam do wniosków Komisji Gospodarczej i zaproponowałem, aby Burmistrz określił czy jest w stanie uwzględnić te propozycje w projekcie budżetu. 
Pierwszy wniosek:
Komisja wnioskuje o zdjęcie 25.000 zł z zadania budowa skeateparku do czasu opracowania wstępnych założeń rzeczowo-finansowych tego zadania. 

Burmistrz M. Kupś – tak.

Przewodniczący Rady odczytał kolejny wniosek:
Komisja jest przeciwna zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 49.460 zł na budowę chodnika na ul. Kościuszki i ul. Sikorskiego. Pozostawić środki w budżecie na wykonanie tego zadania. 

Pan M. Kupś – jestem przeciwny i uzasadnię. Złożyłem w tym temacie pełne informacje na poprzedniej sesji. Odbył się przetarg na prace projektowe w zakresie przebudowy ul. Mochnackiego, Kościuszki i części ul. Sikorskiego. Złożono tylko jedną ofertę i same prace projektowe kosztowały 90.000 zł, natomiast wykonanie zadania to ponad 70.000 zł. W związku z tym, że nie mieliśmy możliwości porównania i biorąc pod uwagę porę roku, a także fakt, że naszej gminy i spółdzielni mieszkaniowej nie stać na taką kwotę, spółdzielnia zaoferowała 20.000 zł, zdecydowaliśmy, że w tym roku tego zadania nie zrealizujemy. Być może zrealizujemy to zadanie w przyszłym roku, a może okaże się, że w ramach modernizacji drogi 178 część tych prac zostanie wykonana ze środków marszałkowskich. Nasze działania w tym momencie byłyby przedwczesne. To zadanie jest niemożliwe do realizacji w roku bieżącym. 

Radny A. Cija – chciałbym uzyska odpowiedź. Budżet zatwierdziła ta Rada w kwocie 50.000 zł na to zadanie. Przetarg Burmistrz rozpisał we wrześniu br. Dlaczego nie w kwietniu, maju, czerwcu. Jeżeli było 50.000 zł to jakie musiały być wpisane warunki brzegowe, aby ktoś proponował 10 razy więcej? Trzeba to napisać tak, aby zrobić to za 50.000 zł. Wiem, że teraz jest to trudno wykonać, ale dlaczego zaczyna się to tak późno? Rada uchwaliła budżet z takim zadaniem. Chce odpowiedź na konkretne pytanie. 

Pan M. Kupś – o ile sobie przypominam, to zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu lub lipcu. Nie było to w marcu br. Oprócz tego byliśmy zajęci wnioskami do Sapardu. Nie wiem czy ważne jest abyśmy skoncentrowali się na przebudowie małego odcinka miasta, czy skoncentrowali się na inwestycjach sapardowskich, które przyniosły nam 800.000 zł funduszu. Muszą być pewne priorytety. Ta przebudowa miasta musi poczekać w dalszej kolejności. W momencie zatwierdzania tego zadania uważaliśmy zadanie za realne do wykonania. Proszę sobie przypomnieć ile zadań dołożyliśmy w trakcie roku. Pierwszy projekt do ZPORR opiewał na kwotę 23 mln zł, a skończyło się na 32 mln zł. Wprowadzono wszystkie niezrealizowane inwestycje z poprzednich WPI. Nikt nie wspomniał, że wprowadziliśmy Siedlisko, Mochnackiego, Reja. 

Przewodniczący Rady – jest jeszcze wniosek o nie zdejmowanie z budżetu na ten rok kwoty 25.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz M. Kupś – jestem przeciwny wnioskowi. Podtrzymuję swoją propozycję. 

Radny P. Kolendowicz – przypominam sobie jak informacje nt. zamiany ustaw w zakresie planów przestrzennych wpływały przez wiele lat. Jak wreszcie podjęto ustawę to jej wejście w życie cofano dwukrotnie przez kolejne lata. Mówię o tym, bo Burmistrz zdjęcie kwoty 25.000 zł argumentuje informacjami z Warszawy o nowych zmianach legislacyjnych. Przestrzegam przed tym, bo te zmiany mogą potrwać bardzo długo. Uważam, że nie jest to argument. Za te pieniądze można podjąć pewne działania związane z pracami przygotowawczymi i zmianą studium. Od dawna rozmawiamy o konieczności zmiany planów komunikacyjnych. Chociażby rozpatrzenie tematu własności gruntów pod obwodnicę, zmianę układu komunikacyjnego. Tam trzeba również ponieść pewne koszty. 

Radny K. Czarnecki – dobrze, że w dniu dzisiejszym zaczynamy się troszczyć o tak dużą inwestycję. Przyjmując to zadanie miałem wątpliwość czy będzie nas stać na to zadanie. Zmniejszenie wydatków na ul. Kościuszki i Sikorskiego – jako klub złożyliśmy wniosek o modernizację terenu pomiędzy platanem, ul. Kościuszki a ul. Sikorskiego. Tu nie trzeba robić żadnego projektu, a tylko remont. Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się dołożyć do tego zadania i razem ze środkami zaplanowanymi w budżecie na remont i poprawę estetyki tego terenu na pewno wystarczyłoby. Warunki pogodowe również sprzyjają realizacji tego zadania. 
Kwota na plany zagospodarowania przestrzennego. O ile pamiętam, została wprowadzona na wniosek radnego L. Stolarskiego z troską o zabezpieczenie terenów pod przemysł. Stworzyła się możliwość realizacji kanalizacji „na zatorzu”, jak również przewidziane są pod przemysł tereny na ul. Tetmajera i jeżeli okaże się, że plany są niezgodne, to ewentualny inwestor zrezygnuje z inwestycji w Trzciance. Czy takimi działaniami nie zniechęcimy inwestorów do inwestowania na naszych terenach? Realizację skeateparku mieliśmy w swoich programach wyborczych i widzę taką potrzebę. Burmistrz wskazał miejsce i doszliśmy do wniosku, że jest ono dobre. W sprawie zakupu busu będziemy musieli wyrazić jakąś opinię, bo faktycznie często jest potrzeba przewozu kilku osób. Oficjalnie zgłaszam wniosek o pozostawienie środków w budżecie na remont Kościuszki-Sikorskiego i na skeatepark. 

Radny A. Cija – na posiedzeniu Komisji Gospodarczej był zastępca Burmistrza pan K. Oświecimski, który stwierdził, że w Urzędzie jest pełna dokumentacja skeateparku, ale nie ma do tego dostępu. Było powiedziane, że na sesji otrzymamy te dokumenty. Nie ma. Jeżeli dostalibyśmy te dokumenty, to nie kłóciłoby się z wnioskiem pana Czarneckiego. Jak to przedstawicie to jesteśmy za realizacją zadania. Niech ktoś nam powie ile to będzie kosztowało. Chcemy mieć to na piśmie. 

Przewodniczący Rady – są wnioski Komisji Gospodarczej i jest również propozycja dyskusji nt. samochodu. Jest również wniosek pana K. Czarneckiego, sprzeczny z wnioskiem Komisji Gospodarczej, o pozostawienie środków na skeatepark. 

Radnym rozdano projekt zagospodarowania terenu pod skeatepark, jak w załączniku nr 11 do protokołu. 

Ogłoszono 15 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7a. 

Przewodniczący Rady – proponuję przegłosować pierwszą zmianę do projektu uchwały zaproponowaną przez Komisję Gospodarczą i popartą przez Burmistrza, a do projektu uchwały można wprowadzić tylko te zmiany, które akceptuje Burmistrz, jako osoba odpowiedzialna za realizację budżetu. Nie możemy przegłosować propozycji, które nie są akceptowane przez Burmistrza. 

Radny P. Kolendowicz – Burmistrz ma prawo złożyć veto do propozycji uchwalenia przez radnych wydatków nie mających pokrycia w dochodach. To wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest zapisami istniejącego budżetu. To ma pokrycie w dochodach i jest to w budżecie. 

Radca prawny – jest wyraźny i bezwzględny przepis art. 60 ust. 2 pkt 4: ”Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.”. Są propozycje państwa zmiany, których nie akceptuje Burmistrz. 

Radny A. Cija – my nie chcemy żadnych zmian w budżecie. 

Radca prawny – możecie państwo odrzucić propozycje zmian, które proponuje Burmistrz, ale nie możecie uchwalić zmian, które nie akceptuje Burmistrz. 
Przewodniczący Rady – Komisja wnioskuje zdjęcie kwoty, czyli zmienia projekt uchwały, który przygotował Burmistrz dot. zdjęcie kwoty 25.000 zł z zadnia budowa skeateparku. Burmistrz przychylił się do propozycji Komisji i do tego projektu wprowadzamy zmianę proszę o głosowanie.

Radny A. Cija – otrzymaliśmy opracowanie dot. skeateparku i z tego widać, że wydatki są w granicach 98.000 zł plus dodatkowe wydatki, co razem należy liczyć 120.000 zł. Z taka wiedzą możemy głosować. 

Burmistrz M. Kupś – chciałbym wyjaśnić przed głosowaniem, że przychylam się do wniosku Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Rady – proszę o głosowanie: kto jest za propozycją Komisji Gospodarczej dot. zdjęcia kwoty 25.000 zł z zadania budowa skeateparku dział 85412 § 6050 do czasu opracowania wstępnych założeń rzeczowo-finansowych? 
Radni głosowali: za 1, przeciwko 12, wstrzymujących 5. Propozycję zmiany zapisu w projekcie uchwały odrzucono. 

Przewodniczący Rady – Kolejny wniosek Komisji Gospodarczej : Komisja jest przeciwna zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 49.460 zł na budowę chodnika na ul. Kościuszki i ul. Sikorskiego. 

Burmistrz M. Kupś – proponowałem zmianę tylko ze względu na czas realizacji tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie mamy projektu technicznego, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargu. Utrzymanie tego zadania w obecnym budżecie jest bezcelowe. Nie ma projektu technicznego i nie realizujemy inwestycji. 

Przewodniczący Rady – patrząc na zapis art. 60 ustawy o samorządzie gminnym mam pytanie do radcy prawnego: czy przegłosowanie wniosku Komisji Gospodarczej będzie zobowiązujące dla Burmistrza do wprowadzenia zmiany do projektu uchwały?

Radca prawny – będzie to nieskuteczne. 

Radny L. Stolarski – proponuje, jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej, nie głosować nad wnioskami Komisji Gospodarczej, ale nad wnioskami dot. zmian w budżecie przedłożonymi przez Burmistrza. Proszę o głosowanie nad każdym wnioskiem osobno. 

Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie zmiany do budżetu Gminy Trzcianka zaproponowane przez Burmistrza:
a) w piśmie Fn 3014/04 przekazanym radnym przed sesją – załącznik nr 7 do protokołu. 
Radni przyjęli propozycję poprawek do przedłożonego projektu uchwały, jak ww. piśmie, w głosowaniu: za 18 (jednogłośnie). 
 
	w przedłożonym projekcie zmiany budżetu na 2004 r. :


1)  Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:
- zmniejszenie limitu wydatków na budowę drogi na ul. Reja o kwotę 5.880 zł.;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 
	zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 8.000 zł na budowę ciągu pieszo –rowerowego na os. Domańskiego:

Radni głosowali: za 16, przeciwko 1, wstrzymujących 0. 
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 49.460 zł na budowę chodnika na ul. Kościuszki i ul. Sikorskiego;
Radni głosowali: za 2, przeciwko 14, wstrzymujących 1. 

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.650 zł na czynsze za osoby mieszkające w spółdzielniach mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 

3) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 20.000 zł na podziały, wyceny i mapy:
Radni głosowali: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 

4) Rozdział 70095 Pozostała działalność:
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł na wypłaty kaucji mieszkaniowych:
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.050 zł na wypłaty odszkodowań za lokale użytkowe;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 

5) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
Radni głosowali: za 4, przeciwko 6, wstrzymujących 7. 

6) Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu):
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup samochodu służbowego;
Radni głosowali: za 15, przeciwko 0, wstrzymujących 2. 
- wprowadzenie wydatków w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej w budynku urzędu;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 
- wprowadzenie wydatków w kwocie 10.980 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy przez niezależną firmę;
Radni głosowali: za 3, przeciwko 5, wstrzymujących 9. 

7) Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
	na obsługę długu zaplanowanie kwoty 31.930 zł.

Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 

8) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:
Przeniesienia między paragrafami.

Radny E. Joachimiak – otrzymaliśmy wykaz proponowanych zmian miedzy paragrafami dot. sołectw i czy nie patrząc analogicznie nie powinniśmy otrzymać specyfikacji zmian między paragrafami w dziale oświata i wychowanie. 

Pani T. Karasińska – każdorazowo zmiany między paragrafami są ujmowane z zestawieniu, gdyż obejmują one różne szkoły. Jednostki pomocnicze gminy są trochę inaczej traktowane w zapisach budżetowych i jest obowiązek wykazania budżetów sołectw w odrębnym załączniku. Nie ma takiego obowiązku, jeżeli chodzi o szkoły. 

Przystąpiono do głosowania: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe - Przeniesienia między paragrafami.
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 

9) Rozdział 80104 przedszkola
- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli o kwotę 6.780 zł w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 

10) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone
- na wniosek MGOPS przeniesienie z § 4110 do § 3110 kwoty 48.177 zł;
Radni głosowali jednogłośnie za. Głosowało 17 radnych. 
11)  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- zwiększenie  limitu wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 15.000 zł;
Radny E. Joachimiak – czy jest to na ogólne wydatki na zieleń czy na jakiś konkretny cel? 

Pan Zb. Chojnacki – w wydatkach na zieleń zabrakło do końca roku na utrzymanie zieleni. 
Radni głosowali: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

12) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 21.610 zł zwiększone limitu wydatków na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg publicznych krajowych i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. Powyższe środki przeznaczone są na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r.  
Radni głosowali: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 

Radny A. Cija – jest to w informacji Burmistrza, ale dotyczy to budżetu i mam pewne wątpliwości, o których proszę wyjaśnienie. W punkcie 6 informacji Burmistrza z 25.10.br. pisze, że Burmistrz wprowadził zmiany w budżecie gminy Trzcianka na 2004 r. między innymi w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozyskano środki w wysokości 40.000 zł na urządzenie parku przy pl. Pocztowym. Nie mogę znaleźć tej kwoty w budżecie. Burmistrz musi uzgadniać z nami przesunięć między paragrafami, a wprowadzenie kwoty, pozyskanie środków też musi być odzwierciedlone w budżecie. Czy takie zmiany może dokonywać Burmistrz, a co ewentualnie musi wprowadzać przez Radę? 

Pan M. Kupś – kwota 40.000 zł była przeznaczona na park na pl. Pocztowym. Były to pieniądze przeznaczone przez ZIK i Kombud. 

Radny A. Cija – chodzi mi o procedurę wprowadzenia.

Pan M. Kupś – dokładnie nie pamiętam, w jakiej to jest pozycji. Potrzebujemy na to chwilę czasu. 

Przewodniczący Rady – proponuję powrócić do tego tematu po przerwie. Ogłaszam 15 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7a. 

Pan M. Kupś – kwota 40.000 zł jest dochodem gminy i nie ma obowiązku każdorazowo wprowadzać dochodów decyzją Rady, a może to być zrobione Zarządzeniem Burmistrza. Kwota ta pokryła wcześniej wydatkowane kwoty z zieleni i po refundacji przez ZIK i Kombud wprowadzono je do budżetu na refundację środków na zieleń. 

Radny A. Cija – nie jest to wystarczające wyjaśnienie. Nic nie wiem, jakie to zarządzenie. Rozumiem, że o takim zarządzeniu powinna być poinformowana Rada, nie w informacji Burmistrza. Kwoty z tego zarządzenia powinny pojawić się w budżecie.  

Przewodniczący Rady – proszę, aby przy zmianach przekazywać kserokopię takich zarządzeń radnym.

Pan M. Kupś – na przyszłą sesję będzie do tego tematu wyjaśnienie. W związku ze zmianami, jakie dokonali radni w projekcie uchwały wnioskuję o wpisanie § 6 w projekcie uchwały – zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 63.480 zł.  

Radny L. Stolarski – z czego będzie pokryty deficyt? 

Pan M. Kupś – to pytanie jest trochę zbyt późno. Państwo odrzucili mój wniosek o zmniejszenie wydatków to musimy zwiększyć deficyt i teraz musimy znaleźć źródło pokrycia deficytu. Być może na kolejnej sesji zaproponujemy zmniejszenie innego wydatku, albo będziemy musieli deficyt pokryć kredytem. Te zmiany, które przedstawiłem były konieczne. Ubolewam, że nie zyskały państwa akceptacji. 

Przewodniczący Rady – proszę o przegłosowanie propozycji Burmistrza dot. poprawki: o wpisanie § 6 w projekcie uchwały – zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 63.480 zł. 
Radni przyjęli poprawkę w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących. 

Innych poprawek nie było. Projekt uchwały, wraz z dokonanymi poprawkami, poddano pod głosowanie.

Uchwała Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianka na 2004 rok została podjęta w głosowaniu: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad 7b) 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.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 13 do protokołu. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/198/04 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 podjęta jednogłośnie. Glosowało 17 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad 7c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 15 do protokołu. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/199/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok została podjęta jednogłośnie. Glosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad 7d) Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka (dwie wersje).
 Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Radny E. Joachimiak – rozmawiamy o uchwałach w sprawie opłat, a w kolejnym punkcie mamy projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Chciałbym zadać pytanie czy ten interes prawny został naruszony czy nie. Dostarczono nam korespondencje kilku osób, które stwierdzały w swoich pismach, że ich interes został naruszony. Zanim będziemy omawiać wersje stawek za przedszkola chciałbym otrzymać odpowiedź na pytanie czy ten interes prawny został naruszony czy nie został. 

Pani D. Ciesielska – w pismach rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli zostały przedstawione zarzuty o naruszeniu interesu prawnego. Pierwszy zarzut dotyczył naruszenia zasady konstytucyjnej równości. W pierwszej części uzasadnienia jest wyjaśnienie, iż uważamy, że nie ma naruszenia zasady konstytucyjnej.  Należy jednak przyznać się, że faktycznie ustalając opłaty w wysokości maksymalnej minęliśmy się z faktycznymi kosztami. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gmina nie może „zarabiać” na opłatach za przedszkola. Zarzut dotyczący naruszenia interesu prawnego jest słuszny i stad propozycja zmiany uchwały. Proponujemy uproszczenie uchwał i dwie wersje pod dyskusję Rady. 

Radny E. Joachimiak – dziękuję za wyjaśnienie. Ludzką rzeczą jest się mylić, ale i ludzką rzeczą jest uczciwie przyznać się do błędu. Nie widzę żadnych problemów, przy tak uczciwym postawieniu sprawy. Trzeba wyprostować omyłkę. 

Radny L. Stolarski – nie ma równości wobec wszystkich. Byłem zaskoczony tym, że niektóre osoby, dobrze uposażone, zarzuciły nam, że muszą tyle płacić, a wręcz mówiły, że nie mamy pieniędzy, niech Urząd nam dopłaci. Urząd to nie Burmistrz płaci, nie radni, ale są to podatki. W tych podatkach są również podatki od osób biednych. Nie chciałbym, aby najbiedniejsi dopłacali do bogatych. Powinno być odwrotnie. 
 
Przewodniczący Rady – w opiniach wszystkich komisji jest propozycja dokonania zmian w § 3 w punkcie a wprowadzić kwotę 82,40 zł, w podpunkcie b wprowadzić kwotę 41,20 zł. 
Następnie przedstawił opinię Rady Oświatowej, jak w załączniku nr 18 do protokołu. 

Radca prawny – chciałabym odnieść się do propozycji Rady Oświatowej dot. procentowego ustalenia stawek. Są one takie same na dzień dzisiejszy, jak proponują radni, ale od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne będzie inne i nie będzie to współgrało z kosztami, które mogą być takie same. Proponujemy, w uzasadnieniu, że Burmistrz będzie proponował co roku, po analizie kosztów, nowe stawki na kolejny rok przedszkolny. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję zmiany w wersji II projektu uchwały w § 3:
	w punkcie a) wprowadzić stawkę 82,40 zł,

w punkcie b) wprowadzić stawkę 41,20 zł. 
Radni przyjęli poprawki w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 
Innych poprawek nie było. II wersję projektu uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/200/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 7e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 20 do protokołu.
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/201/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego została podjęta w głosowaniu: za 17, przeciwko 0, wstrzymujących 1. 

Ad 7f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 22 do protokołu.

Radca prawny – nie możemy wprowadzić propozycji Komisji Spraw Społecznych do § 5, gdyż to kryterium zostało ustawowo określone. 

Przewodniczący Rady – widzę nieścisłość w § 5. Nieścisły jest zapis, że nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w przedszkolu lub szkole, co najmniej jeden rok i otrzymał najwyższą ocenę pracy pedagogicznej. Nie można ocenić nauczyciela stażysty. 

Radny K. Czarnecki – w jednostkach gminnych są różne regulaminy nagród dla pracowników. Czy nie można tych regulaminów ujednolicić, aby dysproporcje nie były tak duże. Na komisji Gospodarczej przy analizie jednostek kultury jedna z jednostek wykazała nagrodę 6.000 zł dla jednej osoby. Radni zatwierdzając budżety jednostek nie są świadomi, że takie nagrody zatwierdzają. 

Przewodniczący rady – nagrody dla nauczycieli, ze specjalnego środka funduszu nagród, wynikają z ustaw. 

Radca prawny – również jednostki kultury należy traktować odrębnie, bo reguluje to ustawa o działalności kulturalnej. 

Przewodniczący Rady – uważam jednak, że wnioskiem tym należałoby się zająć przy analizie budżetu na 2005 r. tak, aby fundusze nagród w jednostkach były porównywalne. 

Radny K. Czarnecki – skoro nie można zastosować jednakowych regulaminów, to chociaż wysokości nagród powinny być porównywalne. 

Przewodniczący Rady – myślę, że Komisja Spraw Społecznych zajmie się tym tematem. 

Radny H. Król – każda jednostka ma swój regulamin płac i wynikają one z czegoś. 

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Rady Oświatowej, jak w załączniku nr 18 do protokołu, a następnie opinię NSZZ „Solidarność”, jak w załączniku nr 23 do protokołu. 
Kontynuując stwierdził: Jeżeli chodzi o punkt 2 opinii NSZZ „Solidarność’ dyrektor szkoły przed przyznaniem nagrody musi uzyskać opinię rady pedagogicznej, bo wynika to z ustawy. Jeżeli chodzi o punkt 1: „w § 4 dodać punkt 6 o treści: „Do końca września każdego roku związki zawodowe działające w placówkach oświatowych Gminy otrzymują wykaz nagrodzonych osób nagrodą dyrektora i burmistrza” należy się zastanowić nad tym zapisem.

Radca prawny – ta propozycja sporządzania wykazu nie mieści się w delegacji, jaką otrzymała rada. Zgodnie z art. 49 ust. 2 rada ma określić kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz tryb zgłaszania kandydatów. Wykaz nagrodzonych nie mieści się w tym trybie. Jest to poza kompetencja i nie należy przychylić się do wniosku. 

Przewodniczący Rady przedstawił opinię ZNP w Trzciance, jak w załączniku nr 24 oraz Dyrektora SP nr 3 w Trzciance, jak w załączniku nr 25. 

Radny A. Cija – tych opinii nie było na komisji merytorycznej i uważam, że teraz nie możemy się do tego odnieść. Nie czuję się kompetentny. 

Przewodniczący Rady – opinie otrzymaliśmy dopiero przed sesją i dlatego je odczytuje. 

Radny A. Cija – czy musimy spieszyć się z podjęciem tej uchwały? 

Sekretarz Gminy – ustawodawca dał radom gminy czas dwóch miesięcy na opracowanie takich regulaminów. Ten termin upływa z końcem października br. Regulamin był konsultowany z dyrektorami szkół, związkami zawodowymi i Radą Oświatową oraz komisjami rady. 

Radny A. Cija – w związku z tak późnym przekazaniem opinii radzie wnioskuję o przesuniecie tej uchwały na sesję listopadową i ponowne przeanalizowanie uchwały przez Komisję Spraw Społeczną.

Przewodniczący Rady – projekt uchwały trafił do komisji Rady 14 października br., a opinie, które odczytałem na sesji nie są dla nas wiążące. Są to tylko propozycje rozwiązań, które są zbieżne z projektem uchwały. Jest jedna uwaga dot. § 5 i jest propozycja zmiany tego §. Projekt uchwały wymaga tylko zmiany w § 5 i ewentualnie w § 5 pkt 1. 

Radca prawny – związki zawodowe i Rada Oświatowa w § 5 proponują skreślić wyraz „posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz”. W tym momencie umożliwia się danie nagrody nauczycielowi stażyście. 

Burmistrz M. Kupś – aby umożliwić dyrektorom przyznawanie nagród dyrektora stażystom można te zasady rozdzielić w ten sposób i zachować wymóg otrzymania oceny wyróżniającej w stosunku do nagród burmistrza. Natomiast tego wymogu nie stawiać przy nagrodach dyrektora szkoły. Jest to moja propozycja do projektu uchwały.

Radny Wł. Ignasiński – chciałbym zaproponować, abyśmy przyjęli poprawkę zaproponowaną przez Radę Oświatową tj. wykreślić w § 5 zapis „posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz”. Nie czyni to niczego złego, a może umożliwić danie nagrody, komuś kto nie ma aktualnej najwyższej oceny, a w ostatnim roku zrobił wyjątkową rzecz i należy mu się nagroda burmistrza. Burmistrz, nie mając wyjątkowych zasług, nie musi przyznać nagrody nauczycielowi, który nie ma wyróżniającej oceny. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę:
- wykreślenie z § 5 zapisu: „posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz”.
Radni głosowali: za 14, przeciwko 0, wstrzymujących 3. 

Przewodniczący Rady – Rada Oświatowa proponuje zastąpienie zapisu w § 5 pkt 2a zapisem: „ zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finału konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym”. Jest to obniżenie szczebla. Uważam, że można utrzymać zapisy, jak w projekcie uchwały. Taka jest moja propozycja. 

Radny W. Kilian – proponuje, aby dopisać, że wniosek o przyznanie nagrody posiadał opinię rady rodziców. 

Przewodniczący Rady – nie ma takich prawnych możliwości. W § 4 jest zapis, że dyrektor szkoły przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły. Rada rodziców może również wystąpić o nagrodę dla nauczyciela. 
Proponuję przegłosować projekt uchwały z poprawką przyjętą do § 5. 

Uchwała Nr XXIX/202/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród została podjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad 7g) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
Następnie odczytał opinie komisji, jak w załączniku nr 27 do protokołu. 

Radny L. Stolarski – radni zajęli stanowisko dot. zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały, aby przeprowadzić rozmowy Burmistrza ze Starostą i ustalenie, że tereny hali i parkingu byłyby gminy a pozostałe tereny Starostwa. Nie byłoby w przyszłości problemów, np. kto ma zająć się trawnikami. Jednoznacznie sprawy byłyby uregulowane. 

Pan M. Kupś – wnioskuję o odrzucenie wniosku Komisji Gospodarczej. Konsekwencje byłyby takie, że wszelkie naprawy w okresach gwarancyjnych ponosiłaby gmina i być może Starostwo zrezygnowałoby z godzin na hali i nie partycypowałby w kosztach utrzymania hali. Ten układ gwarantuje nam, po uregulowaniu stosunków własnościowych, jest optymalny i zabezpiecza interesy Powiatu i Gminy. 

Radny P. Kolendowicz – czy po regulacji prawnej zamierza Burmistrz zawrzeć, albo jest zawarte porozumienie udziałów w kosztach zarządzania terenem i nieruchomością. Czy Powiat będzie partycypował w kosztach. Prawo współwłasności nie daje takiej gwarancji. Takie porozumienie powinno być podpisane. 

Pan M. Kupś – w tej chwili nie odpowiem. 

Radny K. Czarnecki – jest okres gwarancyjny na obiekt hali, a co się stanie, jeżeli ten okres minie? Kto będzie ponosił koszty naprawy? Jeżeli dyrektor hali nie będzie administrował przyległymi do obiektu terenami, a nastąpi jakieś uszkodzenie to będziemy zbierać się i radzić skąd wziąć te środki finansowe? Uważam, że trzeba wyraźnie powiedzieć i przemyśleć perspektywicznie, co się stanie i kto będzie ponosił koszty napraw. 

Pan M. Kupś – projekt uchwały zaspakaja potrzeby Powiaty, który przyjmie uchwałę podobnej treści. Nakłada to z góry pewne obowiązki i koszty zarządu wynikające z udziałów jednostkowych. W takich proporcjach musimy ponosić koszty eksploatacji i wszelkie konsekwencje z tym związane. Zapis w uchwale, że ustala się udziały w budynku hali widowiskowo-sportowej jest przyjęciem zobowiązania. To mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. 

Radny L. Stolarski – podtrzymuję wniosek Komisji Gospodarczej o oddalenie projektu uchwały. 

Burmistrz M. Kupś – treść tej uchwały była konsultowana z Zarządem Powiatu i komisjami. Z góry rezygnujemy z pewnej gwarancji, którą zapewnia nam ta uchwała. 

Radny A. Cija – nic się nie stanie, jeżeli sprawę jeszcze raz przeanalizujemy i wyciągniemy plusy i minusy tego działania. 

Pan W. Putyrski – ta uchwała jest konsekwencją wstępnych porozumień podpisywanych pomiędzy Zarządami Gminy i Powiatu i akceptowanymi przez Radę Miejską Trzcianki i Radę Powiatu. Jest to konsekwencja wcześniejszych decyzji. 

Radny A. Cija – jeżeli mówimy o porządkowaniu spraw, to można je porządkować na wiele różnych sposobów. Dzisiaj już nie ma tych zarządów, jest inny Burmistrz i czy niedobrze byłoby rozpatrzyć to ponownie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie oddalenia projektu uchwały z porządku sesji. 
  
Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości został oddalony w głosowaniu: za 10. przeciwko 1, wstrzymujących 7..

Radny P. Kolendowicz – proszę o przekazanie pod obrady komisji kserokopię porozumienia oraz podziałów kosztowych. 

Radny L. Stolarski – proszę również o udział kompetentnych pracowników w tym temacie w posiedzeniu komisji. 

Ad 7h) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego oddania nieruchomości gruntowej.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 28 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej podtrzymał wniosek w sprawie oddalenia projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego oddania nieruchomości gruntowej został oddalony w glosowaniu: za 11, przeciwko 1, wstrzymujących 6. 

Ad 7i) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę pani Małgorzaty Dawczak. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 29 do protokołu.

Radny E. Joachimiak – zapoznałem się z pełną dokumentacją skargi. Pewne informacje nie były w publicznym obiegu, co jest uzasadnione. W tej dokumentacji, znajdującej się w biurze Rady, są dokumenty, które skonfrontowałem z odpowiedzią, którą niewiadomo, kto sporządził, bo jest nie podpisana oraz pismo pani M. Dawczak. Sytuacja uległa trochę zmianie w sprawie urodzenia dziecka. Ponadto to ma znaczenie na sposób rozmowy w tej sprawie. Ten stan, w stosunku do tego, jak we wniosku, zmienił się. W odpowiedzi na skargę jest zapis: „Natomiast z informacji uzyskanej od kierownika MGOPS w Trzciance wynika, że skarżąca zgodnie z jej oświadczeniem, złożonym podczas przeprowadzonego 22.09.2004 r. wywiadu środowiskowego, przybywa ww. mieszkaniu siostry”. Jest tu powołanie na oświadczenie, ale w dokumentacji źródłowej Rady tego oświadczenia nie ma. Jeżeli byłoby takie oświadczenie to skarga byłaby bezzasadna, gdyż osoba tzn. prosiła o mieszkanie, a potem oświadcza, że swoje potrzeby mieszkaniowe zaspakaja w inny sposób. Patrząc na działania MGOPS jestem pełen uznania do pomocy socjalnej, jest tu spory katalog działań, które wykonał Ośrodek. Wydaje mi się, że ta osoba ma problemy sama ze sobą. Brakuje informacji w zakresie działań Ośrodka w tym temacie. Myślę, że treści tej odpowiedzi nie powinniśmy przyjąć do czasu, kiedy obejrzymy oświadczenie, które zmienia bieg sprawy. 

Przewodniczący Rady – proponuję, aby radni wypowiedzieli się w formie głosowania, jeżeli nie ma innych uwag. 

Uchwala Nr XXIX/203/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Małgorzaty Dawczak została podjęta w glosowaniu: za 10, przeciwko 1, wstrzymujących 7. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad 7j) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. 
Projekt uchwały rozdano radnym przed sesją – załącznik nr 5 do protokołu. 
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/204/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą została podjęta w głosowaniu: za 16, przeciwko 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Ad 7k) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy.
Projekt uchwały rozdano radnym przed sesją – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pismo RIO w Poznaniu, jak w załączniku nr 32 do protokołu. 

Radny W. Magdziarz – projektu uchwały nie opiniowała Komisja Gospodarcza i w związku z tym proszę o wycofanie tej uchwały. 

Radny L. Stolarski – nie zgadam się z tym wnioskiem. Proszę o wyjaśnienie Burmistrza i przyjęcie uchwały, bo przedsiębiorcy czekają na ta uchwałę. 

Pani T. Karasińska – w § 2 uchwały jest określona ilość zatrudnionych i jest warunek udzielenia pomocy finansowej w przypadku utrzymania zatrudnienia. Kolejny § 3 jest niepotrzebnie przekopiowany. Tego błędu nie wyłapała RIO i dlatego musimy go skreślić. RIO wniosła zastrzeżenie do § 7 pkt 2 i użytego w nim słowa „wniosku”. Pomoc publiczna nie jest udzielana na wniosek, ale w trybie uchwały. Nie ma w tym przypadku uznania ulgi na wniosek. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXIX/205/04 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy została podjęta jednogłośnie. Głosowało 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad 8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli efektów działalności i wydatków na działalność promocyjną gminy.
Sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Radny A. Cija – mylenie się jest rzeczą ludzką i zakładałem, że Burmistrz powie, że nie dopilnowaliśmy pewnych spraw, jest to nasza wina, wyciągnę konsekwencje, ale nie rozumiem tego, co się dzieje. Jest bezsporne, że została naruszona ustawa o zamówieniach publicznych. Komisja zbiera się kilkakrotnie. Moim zdaniem Zastępca Burmistrza wprowadza Komisje w błąd. W końcowej części odpowiedzi pisze do mnie Przewodniczący Komisji: „Reasumując Burmistrz Trzcianki organizując „Noc Świętojańską” w dniu 21.06.04 – jak to wynika z przedstawionych dokumentów nie naruszył przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, jednak udokumentowane informacje dotyczące podstawowych czynności związanych z postępowaniem w sprawie wyłonienia organizatora „Nocy Świętojańskiej” zawarte w notatce służbowej z dnia 28. 04.03 r. są mało precyzyjne w stosunku do wymaganych ustawą z dnia 10.06.04r. o zamówieniach publicznych i mogą budzić uzasadnione podejrzenia osób postronnych, że zamawiający tj. Burmistrz Trzcianki nie dopełnił obowiązku dostosowania się do wymogów zawartych w tej ustawie”. Przewodniczący Komisji próbuje wyjaśnić mi właściwie to, co nie jest do wyjaśnienia. W ustawie o zamówieniach publicznych jednoznacznie i precyzyjnie jest napisane, że ustawa nie obowiązuje do zamówień poniżej 3.000 euro, pomiędzy 3.000 euro a 30.000 euro są jasno określone elementy, które musza być spełnione. W art. 26 ustawy pisze: „postępowanie o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15, zamawiający jest obowiązany prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1,2,4,5,9 i 15. Podczas prowadzenia postępowania zamawiający sporządza protokół z postępowania o zamówienie publiczne zawierający: opis przedmiotu zamówienia.”. Proszę pokazać mi, w którym miejscu notatki jest opis przedmiotu zamówienia. Przewodniczący pisze mi, że jest to szeroko pojęta organizacja „Nocy Świętojańskiej”. Przedmiot zamówienia musi być opisany precyzyjnie, jednakowo dla każdego. Cyt. dalszy: „nazwisko lub firmę oraz adresy dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”. Gdzie są adresy, telefony? Cyt. dalszy: „cenę oraz istotne elementy każdej z ofert, streszczenie ofert i porównanie złożonych ofert.”. wysyłam przedmiot zamówienia: np. zespół „Dżem” ma wystąpić przez 1,5 godz., że ma wystąpić zespół towarzyszący, scena rozkładana o wymiarach ..., oświetlenie, kto płaci za ZAIX itp. Przyjdą oferty i można je porównać. Cyt. dalszy „powody zastosowania przez zamawiającego trybu innego niż przetarg nieograniczony”. Chociaż jedno zdanie. Cyt. dalszy: „wskazanie wybranej oferty ”. Mamy jedną notatkę, która zaczyna się dziwnie od słów „w związku z próbą wyłonienia organizatora ...”. Dzisiaj ten próg został podniesiony do 60.000 euro. Śmiem twierdzić, że jeżeli to puścimy to urzędnik na 200.000 zł wydanych środków zrobi nam jedną notatkę. Tak nie może być. Mamy się na błędach uczyć. Tu procedury zostały złamane. Tak nie może być. Uważam, że została tutaj złamana ustawa o zamówieniach publicznych i z tym trzeba się zgodzić. 

Radny M. Helak – art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych mówi, że postępowanie o zadanie publiczne, którego wartość nie przekracza 30.000 euro ... nie stosuje się ...ani protokołu postępowania. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy, przepisów tej ustawy dotyczących m.in. przesłanek wyboru trybu w przypadku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, a także zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy nie stosuje się do usług w zakresie kultury. Burmistrz może oceniać dowolnie. Art. 26 ust. 1 mówi, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w § 15 ust. 1 zamawiający jest zobowiązany prowadzić dokumentację podstawowych czynności, nie protokół. Art. 251 ust. 9 mówi, że powinien być podany powód zastosowania tego wydatku. Jest przyjęta w prawie taka zasada, że jeżeli jest coś nieprecyzyjnie zrobione to zawsze wydaje się opinie na korzyść obwinionego. Nie mogę powiedzieć, że Burmistrz, pani Moraczyńska kłamią, że tych rzeczy nie było. Działania są opisane w formie notatki. Pisemność jest zachowana. Jeżeli ktoś wie coś innego, a słyszę, że wie, to jego obowiązkiem, jako radnego, jest wystąpić do odpowiednich organów z zarzutem niedopełnienia obowiązków. Składam wniosek do Rady o przyjęcie sprawozdania, bo uważam, że ustawa nie została naruszona. 

Radny A. Cija – uważam, że dokonuje pan tych interpretacji w dobrej wierze, ale uważam, że nie ma pan racji. 
Następnie zacytował art. 15, art. 26 i 25 ustawy o zamówieniach publicznych. 
Kontynuując powiedział: jeżeli ma pan wątpliwości, to niech zwróci się pan o opinie do radcy prawnego. Przedmiot zamówienia musi być dokładnie zapisany czy protokole czy innych dokumentach. Nie domagam się badania przez prokuraturę, ale chcę przyznania do pomyłki, tak aby nie było takich pomyłek w następnych przetargach. Chodzi mi o wyciągnięcie konsekwencji, aby nie było w przyszłości takich przypadków. 

Pan A. Powchowicz – nie twierdzę, że to postępowanie było idealne. Natomiast prawdą jest, że jest to szczególny rodzaj usług, do których stosuje się specjalne zasady. Zwalnia się z określonych czynności, z których w innych przypadkach nie można zrezygnować. Dokumentacja podstawowa jest, nie ma protokołu. Są wymienione firmy, brak dokładnych adresów. Można było to uzupełnić, ale nie są to na tyle istotne uchybienia. Może te dokumenty są trochę mało precyzyjne, ale nie można mówić, że ich nie było. 

Radny A. Cija – proszę zacytować przedmiot zamówienia z tej dokumentacji. Cyt. z protokołu Komisji Rewizyjnej: „Informacji tych nie przedstawiono w „notatce służbowej” z dnia 28.04.2003 r., ale jednocześnie nie można wykluczyć, że tego typu ustalenia nie były przeprowadzone podczas rozmów telefonicznych w dniach 23-25.04.03 r. z agencjami artystycznymi.  Ponadto w przedstawionych dokumentach brak jest informacji, że były odwołania oferentów, którzy nie zostali wyłonieni do organizowania imprezy „Nocy Świętojańskiej”. Gdzie było ogłoszenie, czy oferenci otrzymali informację, że nie wygrali?

Pan A. Powchowicz – w trybie zapytania o cenę nie ma ogłoszenia. Przedmiotem zamówienia był występ zespoły „Dżem”. W kolejnym dokumencie mamy zapisane, że były prowadzone rozmowy telefoniczne. Nie było to idealne postępowanie, ale nie można mówić, że złamano ustawę. 

Radny A. Cija – stawiam wniosek o odrzucenie tego i aby osobiście przyjrzał się temu Burmistrz, jako osobiście odpowiedzialny, i zajął jednoznaczne stanowisko. 

Radny K. Matkowski – jaka jest opinia radny prawnego?

Radca prawny – nie ma opinii radcy, bo Komisja Rewizyjna nie prosiła o nią, a w tej chwili wymaga to trochę czasu. Mamy zmienione ustawy o zamówieniach, a sprawa była realizowana w okresie obowiązywania starej uchwały. Od razu nie mogę wydać takiej opinii. Komisja Rewizyjna nie wystąpiła do mnie o opinię w tej sprawie. 

Radny M. Helak- właściwym organem w tej Radzie do oceniania pewnych faktów jest Komisja Rewizyjna. Komisja może posiłkować się opiniami innych osób, jeżeli uzna to za stosowne. Takiej decyzji nie było. Proszę przyjąć mój wniosek. 

Radny E. Joachimiak – biorąc pod uwagę atmosferę, zaszłości, różnice zdań, różne interpretacje pozwoliłem sobie zgłosić wniosek, aby zwrócić się o opinie do WOKiSS w tej sprawie. Niestety tak się stało, że mój wniosek nie został przyjęty i niestety również przewodniczący komisji był przeciwny, aby rozwikłać tę sprawę. Uważam, że przewodniczącemu komisji powinno zależeć na rozwikłaniu tej sprawy i dogłębnie, obiektywnie to rozważyć. Na kolejnej komisji powtórzyłem wniosek, ale też go odrzucono.  Nie wiem czy jako całość komisji wyraziliśmy obiektywną wolę, aby tą sprawę rozpatrzyć. 

Radny M. Helak – jest to zdanie radnego, a komisja miała inne zdanie. 

Radny A. Cija – jeżeli nie wyczerpiemy tutaj wszystkich możliwości, apeluję aby rozpatrzył to Burmistrz, padł wniosek o opinię radcy prawnego, to osobiście, wierząc w swoją rację będę musiał udać się wyżej, a nie chciałbym tego robić, bo jest to nasza wewnętrzna sprawa. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje przyjęcia sprawozdania wraz z zaleceniami pokontrolnymi wypracowanymi przez komisję Rewizyjną. 
Radni głosowali: za 10, przeciwko 3, wstrzymujących 4. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli efektów działalności i wydatków na działalność promocyjną gminy zostało przyjęte. 

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

Ad 9) Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie transmisji obrad.
Radny K. Czarnecki – byłem jedna z osób, które podpisały się pod pismem, które przedstawił radny E. Joachimiak. Nie ukrywam, że wiedziałem to, o czym powiedział dzisiaj Starosta. Też byłem zwolennikiem transmisji obrad i dlatego zadałem pytanie na ostatniej sesji czy w środkach promocji są na ten cel pieniądze. Pan K. Oświecimski zobowiązał się do prowadzenia rozmów. Uważam, że powinniśmy, dla dobra ogółu, takie transmisje realizować. Sądzę, że stać nas również na zapłacenie raz w miesiącu kwoty 100 zł.  

Radny H. Król – Komisja Spraw Społecznych rozmawiała na temat transmisji kablówki. Doszliśmy do wniosku, że promocja gminy za pośrednictwem kablówki jest średnia, albo żadna. Zaproponowaliśmy rozmowę z władzami telewizji w celu wykupienia określonego czasu antenowego na potrzeby gminy. 

Radny P. Kolendowicz – jako Prezes TTUTK chciałbym wyjaśnić, że kwota za retransmisję 100 zł nie spowoduje zubożenia gminy, ale zwracam uwagę, że sesje Rady Powiatu trwają maksymalnie do dwóch godzin transmisji. Jeden raz w tym roku trwała 3,5 godz., a więc jest to zupełnie inna ilość czasu poświęconego na montaż i transmisję. Pan K. Oświecimski rzeczywiście podjął takie rozmowy, ale niestety powiedział, że nie dysponuje takimi środkami, które mogłyby pokryć w tym roku koszty transmisji sesji, których nie transmitowano i które jeszcze będą. Mimo dobrej woli nie ma środków. O propozycji, o której mówi H. Król, słyszę po raz pierwszy, nikt z taka ofertą do telewizji nie wystąpił. 

Przewodniczący Rady – jeżeli rozumiem intencje radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem, rozumiem, że koszt przedsięwzięcia jest 2.000 zł. Czy jednej sesji?

Radny E. Joachimiak – do końca roku. 

Przewodniczący Rady – jest propozycja pana K. Czarneckiego, aby partycypować w kwocie 100 zł, mamy propozycję 2.000 zł do końca roku oraz propozycja Komisji Spraw Społecznych, aby wykupić ileś minut antenowych w telewizji. 

Radny P. Kolendowicz – za 100 zł nie da się więcej zrobić niż te dwie godziny. Będą musiały być skróty i znowu będziemy podejrzani o manipulacje, a tego nie chcę robić. Uczciwym podejściem jest cala retransmisja, a na to nie pozwala kwota 100 zł. O wykupieniu czasu antenowego możemy rozmawiać. Kwota 2.000 zł obejmuje retransmisje sesji, które nie były retransmitowane od połowy roku. Rozumiem wówczas, że będzie to również realizowane w 2005 r. i na ten cel zapiszemy środki w budżecie na 2005 r. 

Radny Wł. Ignasiński – patrząc na finanse rozumiem, że 100 zł w Powiecie to 50 zł na godzinę i patrząc w ten sposób na nasze sesji to należy skalkulować ok. 400 zł. Myślę, że te szczegóły powinny być uzgodnione w późniejszych rozmowach z Burmistrzem. 

Radny L. Stolarski – w tej chwili, jeżeli nie ma pieniędzy to właściwie nie mamy o czym rozmawiać, a dopiero przy konstrukcji budżetu na 2005 r. 

Pan M. Kupś – stwierdzam, że pan Stolarski ma rację. 

Pan L. Stolarski – uważam, że rozmowa na dzień dzisiejszy jest bezcelowa i podyskutujemy o tym przy przyszłorocznym budżecie na Komisji Gospodarczej. 

Radny P. Kolendowicz – dopuszczam możliwość dzisiejszych gwarancji, że płatność za ten rok nastąpi w przyszłym roku. Kolejne 100 zł otrzymujemy od Powiatu za nagranie pół godziny imprezy kulturalno-oświatowo-sportowej. 

Radny Wł. Ignasiński – mam podobną propozycje, jak radny P. Kolendowicz, aby pomyśleć o przeniesieniu płatności na kolejny rok. 

Radny L. Stolarski – jestem za transmisją sesji w telewizji. W budżecie gminy nie ma pieniędzy, ale mam propozycję żeby radni przeznaczyli po 20 zł z diety na transmisje. 

Radny E. Joachimiak – prowadzimy śmieszną grę. Wiemy, że mieszkańcy oczekują informacji o tym, co się dzieje w Radzie. Ci, którzy stwarzają bariery i szukają nieprawdziwych przyczyn myślę, że zapominają, iż jako radni powinniśmy tym mieszkańcom służyć, a nie odcinać ich od informacji. Jeżeli zrobić kalendarium korespondencji od czasu, kiedy telewizja wystąpiła z pierwszym wnioskiem,  na ilu kolejnych posiedzeniach komisji wałkowaliśmy temat szukając sztucznych przeszkód, to powstałaby z tego księga. Przewodniczący Komisji przypomniał o wniosku, który ma, co najmniej miesiąc, a o którym Burmistrz nie wie. Nie wiem czy ktoś specjalnie ten wniosek zablokował, czy leży pod stertą papierów, jako rzecz nieważna. Opieszałość jest niezrozumiana. Na ostatniej sesji mówiliśmy o kwocie 9.000 zł zwiększającej wydatki na promocję. Była rozmowa, że z tych 9.000 zł będą środki na transmisje. W tej chwili okazuje się, że tych pieniędzy nie ma.  

Radny P. Kolendowicz – dzisiaj urząd ma za darmo czas antenowy i w każdym programie poniedziałkowym jest coś takiego, jak „Wieści z Ratusza”. Nasza propozycja jest w zakresie transmisji sesji, taśmy z nagraniem oraz tego czasu antenowego, o którym wspomniałem. 

Pan K. Oświecimski – dla mnie niezrozumiałą opieszałością są działania telewizji, która nie chce wypuścić nagranych sesji, bo chce wymusić na Radzie zapłacenie za transmisje. Rozmawialiśmy z panem Kolendowiczem i panem Ciją we wrześniu i powiedziałem, że jeśli wyjaśni się sprawa filmu i sponsorów, udzielę odpowiedzi czy będzie możliwe dofinansować telewizję. W tej chwili nie mamy środków na sfinansowanie retransmisji sesji, bo musieliśmy z kwoty 9.000 zł przeznaczyć część środków na potrzeby filmu. Ponadto po 1.000 zł przeznaczono dla pani Strojwąs, dla pana Kęcińskiego. Nie można posądzać nas o wolę współpracy z telewizją kablową. Zaproszono telewizję do filmowania spotkania z przedsiębiorcami. Proponowana cena 150 zł urosła do 300 czy 350 zł, bo transmisja się przedłużyła. W chwili obecnej nie posiadamy w promocji środków na ten cel. 

Radny P. Kolendowicz – zgadzam się z uwagą pana Ignasińskiego. Jeżeli dzisiaj telewizja kablowa wystąpiłaby o zakup kamery czy statywu też byłbym przeciwny, bo rzeczywiście ta rada nie może dofinansowywać działalności TTUSK, które jest przedsiębiorstwem i prowadzi gospodarkę finansową. Zupełnie czym innym jest chęć uzyskania zwrotu części kosztów za usługę, którą świadczy. Dzisiaj świadczymy usługę Radzie Miejskiej transmitując jej sesje. Zmieniły się diametralnie warunki, koszty. Nie zarabiamy na naszej działalności, a chcemy wyjść na zero. W naszym pierwszym piśmie były pokazane koszty. Ubieganie się o pełne transmisje jest chęcią zrzucenia podejrzeń o manipulację. Dzisiaj pokazujemy skróty i to może być odbierane, jako manipulacja. 

Radny A. Cija – propozycja jest taka 2.000 zł za wszystkie transmisje do końca roku płatne do 31 stycznia 2005r. 

Przewodniczący Rady – chciałbym zgłosić wniosek, abyśmy podjęli decyzje na kolejnej sesji, ponieważ należy to przemyśleć, aby takiej decyzji finansowej, zobowiązującej Burmistrza do wydatku w 2005 r., nie podejmować pochopnie. 

Pan A. Powchowicz – nigdy nie byłem przeciwny telewizji kablowej, nie jestem i nie będę. Wydaje mi się, że wśród wypowiedzi radnych pojawiło się wiele dziwnych sformułowań, na podstawie których wydaje mi się, że jakaś gra się toczy i nie wszyscy do końca rozumieją jaka. Czy nasz sejm płaci telewizji za transmisje obrad sejmu? Nie płaci. Sesje rady są również publiczne i nie można nikomu zabronić nagrywania i odtwarzania nagrań. Nie możemy tego zabronić, ale dlaczego mamy za to płacić? Ktoś na siłę rzuca takie wymogi żebyśmy ich nie przyjęli, aby było na nas, że nie chcemy transmisji. Mam prawo mieć takie wrażenie. Uważam, że telewizja powinna traktować wszystkich równo. Jeżeli sesje Rady Powiatu są transmitowane to również nasze powinny być Sto zł nie jest tak dużą kwotą, ale kwota 2.000 zł jest już duża i utrzymuje się od dłuższego czasu, a powinna zmaleć. 

Pan P. Kolendowicz – kwota 2.000 zł ma obejmować transmisje od połowy roku do końca roku. Stawka nie ulegnie zmianie nawet w grudniu. Wyraźnie powiedziałem, że kwota 100 z ł jest wynegocjonowane z Powiatem, bo sesje trwają 2 godziny. Przykro, że nie zrozumiał pan prostych rzeczy. 

Radny K. Czarnecki – proponuję, aby Komisja merytoryczna zajęła się tą sprawą. 

Radny E. Joachimiak – wszyscy mówimy, że kochamy telewizje i wszyscy mówimy, że chcemy transmisji, ale jak przychodzi do podjęcia decyzji to szukamy powodów oddalenia decyzji. Telewizja kablowa jest Stowarzyszeniem, które ma swoje prawa, organy statutowe, do których niektórzy z państwa chcieli wejść, uznając, że telewizja jest ważna. Przyjmijmy, że jeżeli telewizja zechce zrobić z własnej woli i za własne pieniądze transmisję, to zrobi to, co będzie chciała pokazać. Natomiast, jeżeli będzie to pełna transmisja to będzie obiektywne. Myśmy na wielu komisjach dyskutowali na ten temat i były nasze stanowiska. Dzisiaj należy przegłosować wniosek radnego A. Ciji. 

Radny K. Czarnecki – jesteśmy za transmisjami sesji, ale w dniu dzisiejszym trudno podjęć decyzje o finansowaniu, a szczególnie o wysokości środków. 

Przewodniczący Rady – proszę o przegłosowanie wniosku dalej idącego radnego A. Ciji: W sprawie retransmisji obrad Rady Miejskiej Trzcianki, za które Rada zobowiązuje Burmistrza do zapłacenia kwoty 2.000 zł, z możliwością płatności do 31 stycznia  2005r. 
Wniosek odrzucono w głosowaniu: za 6, przeciwko 10,  wstrzymujących 1. 

Przewodniczący Rady – jest kolejny wniosek, aby decyzję podjąć na następnej sesji w listopadzie. 

Radny K. Czarnecki – jesteśmy za, a w ciągu miesiąca należy wypracować zasady płatności, wielkości kwoty na zasadzie negocjacji z telewizją kablową. 

Radny H. Król – w imieniu Komisji Spraw Społecznych podtrzymuję wniosek o wykupienie określonego czasu w programie, jasne określenie, za jaką kwotę i gmina będzie miała wpływ na program. 

Przewodniczący Rady – proszę o przegłosowanie wniosku: radni wyrażają zgodę na retransmisję obrad, ale decyzja w sprawie warunków płatności zapadnie na kolejnej sesji. 
Radni głosowali: za 10, przeciwko 0, wstrzymujących 7. 

Ad 10) Informacje sołtysów.

Pani H. Napierała – mam wątpliwości czy sprawa wodociągowania wsi będzie realizowana w następnym roku. Chciałabym przypomnieć radnym, że sprawa wodociągów jest priorytetem. W dalszym ciągu chcemy, aby inwestycje na terenach wiejskich były widoczne. 

Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o wodociąg, to pozwolę sobie wyjaśnić, bo nie było pani w pierwszej części była dyskusja na ten temat. Trwa inwentaryzacja i sprawa będzie analizowana. 

Pan J. Nowak – jak wiedz¹ radni jest protest mieszkañców Teresina odnoœnie podjêtej uchwa³y w maju br. w sprawie sieci szkó³. Protest dotyczy g³ównie dofinansowania dowozów dzieci do szko³y. W danym obwodzie dziecko przypisane jest do danej szko³y i dziecko wówczas jest dowo¿one do tej szko³y. W tej chwili to siê tak nie odbywa. Je¿eli chodzi o Teresin, czêœæ dzieci jeŸdzi na w³asny koszt do Trzcianki, poniewa¿ rodzice nie wyra¿aj¹ zgody na dowo¿enie dzieci do szko³y w Radolinie, czy do Bia³ej. Teraz dopatrzyliœmy siê odstêpstw od realizacji obowi¹zuj¹cej uchwa³y. Granicami obwodu SP Bia³ej jest Bia³a, Osiniec, Radolin, Teresin, Wapniarnia I i Wapniarnia III. Dzieci z Radolina i Teresina powinny chodziæ do SP w Radolinie klasy I-III, kl IV powinny chodziæ do Bia³ej, a na to mieszkañcy Teresina nie wyra¿aj¹ zgody. Dopatrzyliœmy siê takich odstêpstw: wszystkie dzieci z Osiñca chodz¹ do SP nr 2 w Trzciance i maj¹ refundowane bilety miesiêczne, Wapniarnia I dzieci chodz¹ do SP nr 2 i do £omnicy i równie¿ maj¹ refundowane bilety. Nasze dzieci z Teresina musz¹ same op³acaæ bilety. Nie dotyczy to klas V i VI. Pozosta³e klasy je¿d¿¹ na w³asny koszt do SP w Trzciance. 

Przewodniczący Rady – Komisja Spraw Społecznych zajmie się wnikliwie tym tematem. 

Radny M. Dorocki – poinformował Radę o otwarciu gabinetu stomatologicznego w SP w Łomnicy i w związku z tym podziękował wszystkim radnym, którzy przyczynili się do tego oraz wszystkim sponsorom. 

Radna J. Durejko – chciałam zabrać głos w imieniu sołtysa sołectwa Niekursko. Sołtys nie mógł tak długo uczestniczyć w sesji, ponieważ ostatni autobus już odjechał. Pani sołtys prosiła, aby przekazać, że w Niekursku, dzięki Nadleśnictwu, otrzymano dla dzieci komputer, za udział w konkursie. W związku z tym zorganizowano uroczystość związaną z przekazaniem tego komputera. Przyjechały różne osoby, w tym władze z Piły. Jest żal pod adresem władz gminnych, których zaproszono na tą uroczystość. Z zaproszonych osób dotarł pan A. Powchowicz, natomiast zaproszone osoby z promocji gminy nie pojawiły się. Zaproszona telewizja kablowa również się nie pojawiła. Z telewizji odpowiedź była tego typu, że cyt.: „nie filmujemy wsi, ponieważ nikt nie chce tego oglądać”. Można to skonfrontować w każdej chwili. Jest to nie po raz pierwszy. 

Radny P. Kolendowicz – dla mnie jest to nie poparte niczym stwierdzenie. Telewizja wielokrotnie pokazywała imprezy wiejskie i czynić to będzie dalej nieodpłatnie. Jeżeli ktokolwiek tak powiedział, to zrobił to na własny rachunek i jeżeli będzie to potwierdzone to konsekwencje zostaną wyciągnięte. 

Ad 11) Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza Trzcianki z analizy oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady - Obowiązek, wynikający z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego za 2003 r. dopełniło 20 radnych. Oświadczenia zostały złożone w biurze Rady w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. W dniu 9 czerwca 2004 r. przekazano oświadczenia radnych (szt. 20) Burmistrzowi Trzcianki celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłano do Urzędu Skarbowego w Czarnkowie. Do dnia dzisiejszego Urząd Skarbowy nie przesłał informacji z analizy oświadczeń radnych. Realizując uwagi Urzędu Skarbowego do oświadczeń radnych, złożonych w ubiegłym roku, w roku bieżącym wszyscy radni wykazali w oświadczeniach dodatkowe dochody osiągane z tytułu zatrudnienia i innej działalności zarobkowej, w tym diety radnego, oraz przesłano do Urzędu Skarbowego, wraz z oświadczeniami, kserokopie zeznań podatkowych radnych za 2003 r. 
Następnie przewodniczący odczytał pismo Wojewody Wielkopolskiego z 14.10.2004r. jak w 34. 
Informację Burmistrza, z analizy oświadczeń pracowników jednostek gminnych, otrzymali radni na piśmie w materiałach na sesję, jak w załączniku nr 4 do protokołu. 

Ad 12) Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
Pisemną informację Burmistrza, radni otrzymali w materiałach na sesję, jak w załączniku nr 4 do protokołu. 

Pan M. Kupś – chciałbym poinformować, że rozpoczęto prace przy budowie II i III odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Wojtyły do granicy miasta za os. Domańskiego. Myślę, że wykonawca dotrzyma terminu i będzie realizowana i zakończona zgodnie z projektem. W trakcie są prace na ul. Wyszyńskiego oraz Witosa. Wykonano również sporą część chodnika w Niekursku i daleko zaawansowane są prace przy wodociągowaniu tej wsi. Radna J. Durejko skierowała taki wytyk w moim kierunku. W ubiegłym tygodniu nie było mnie i dlatego upoważniłem mojego Zastępcę do reprezentowania mnie i urzędu w uroczystości w Niekursku. W nawiązaniu do tego i wypowiedzi radnego A. Ciji, który mówił o dobrych obyczajach przyznaję, że zdarzało mi się w tym miejscu, na tej sali pokazać emocje, ale zawsze po fakcie, jeżeli kogoś uraziłem, powiedziałem słowo przepraszam. Na tej sali wielokrotnie wyróżniałem tych, którzy przyczynili się do promowania Trzcianki, którzy w sposób istotny, poprzez swoją pracę, zasłużyli na szacunek i uznanie. W ubiegłym tygodniu otrzymałem pierwsze informacje o zaakceptowaniu naszego wniosku na realizację tej dużej inwestycji, dzwonił do mnie, obecny na dzisiejszej sesji pan J. Lewandowski, wcześniej otrzymałem informacje od Starosty pana W. Maszewskiego. Jednym z pierwszych, którzy mi gratulowali był Burmistrz F. Strugała. Ze smutkiem stwierdzam, że oprócz Przewodniczącego Rady, moich współpracowników nie otrzymałem słowa dziękuję, gratuluję, ani ze strony radnych, ani sołtysów. 

Radny P. Kolendowicz – otrzymałem odpowiedź dot. malowania pasów rozgraniczających na drodze Trzcianka-Piła, że wniosek skierowano do Zarządu Dróg, ale dalszej odpowiedzi nie mam. Proszę o uzupełnienie. 
Druga odpowiedź na wniosek dot. programu gospodarki odpadami nie zawiera odpowiedzi dot. rozliczenia z dostarczania odpadów.  Obowiązkiem ustawowym przed gminą jest, aby firmy rozliczyły się z zebranych i dostarczonych na wysypisko odpadów. Również proszę o uzupełnienie tej odpowiedzi. 
 
Radny A. Cija – nie zadawałem pytania odnośnie przesunięcia terminu realizacji dróg na os. Falata II, a pod moim nazwiskiem figuruje odpowiedź, ale powiem, że nie zgadzam się z tą odpowiedzią. 

Radny E. Joachimiak – moje pytanie odnośnie realizacji dróg na os. Fałata II było poparte rozmowami z mieszkańcami Fałata i w związku z tym zadałem pytanie odnośnie terminów. Otwarte oferty zostały w czerwcu i wyłoniono wykonawcę. Firma, która podejmuje się zadania podpisuje umowę. W specyfikacji był wpisany termin zakończenia zadania 31.10.2004 r. Umowa został podpisana zgodnie z prawem. W ciągu tych dwóch miesięcy nic się nie zadziało, co usprawiedliwiałoby wydłużenie terminu do maja 2005 r., czyli przedłużenie terminu o 7 miesięcy. Rozmowy na temat Vat mogły trwać, a prace mogły być realizowane. Proszę o wyjaśnienie prawnika czy nie złamano ustawy o zamówieniach publicznych przedłużając termin realizacji zadania o 7 miesięcy, mimo że w specyfikacji określono termin 31.10.2004 r. 
Odnośnie odpowiedzi zawartej w punkcie 1 str. 5 informacji Burmistrza – pytanie moje dotyczyło terenu pomiędzy ul. Chrobrego a OSiR. W poprzedniej informacji otrzymałem odpowiedź, że właścicielem terenu jest OSiR, a teraz, że gmina. Można zgodzić się, że aktualnie brak środków na ogrodzenie terenu, ale kiedy składałem wniosek brakowało, co drugiego słupka metalowego i koszt naprawy byłby niższy, bo w dniu dzisiejszym nie ma żadnego słupka. Ktoś nie dba o majątek gminy. 
Odnośnie odpowiedzi zawartej w punkcie 2 str. 5 informacji Burmistrza –prosiłem o uporządkowanie terenu ul. Orzeszkowej poprzez wyznaczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Wyjaśniono mi stwierdzając, że istnieje możliwość budowy chodnika, ale koszt budowy szacuje się na 50.000 zł. Na tym koniec. Urząd, do którego zwróciłem się z wnioskiem nie mówi czy to zrobi czy nie, czy bezpieczeństwo jest zbędne, czy będzie to wprowadzane do budżetu na 2005, 2006 czy 2007 r. 
Odnośnie odpowiedzi zawartej w punkcie 3 str. 5 informacji Burmistrza –wniosek dotyczył sprzątania poboczy na ul. Wieleńskiej. Prawda, że pobocza są koszone, ale na ok. 2/3 długości ul. Wieleńskiej nie ma zupełnie poboczy, a ruch samochodowy jest również duży. 
Odnośnie odpowiedzi zawartej w punkcie 6 str. 6 informacji Burmistrza –chodziło o utrzymanie fontann i jest informacja, że w przyszłym roku planowany jest remont obu fontann. Mam prośbę, aby remontem tych fontann nie zajmowały się, w sensie projektowania i wykonawstwa, te samy osoby i firmy, które zajmowały się fontanną w parku na pl. Pocztowym, bo efekt może być inny od zamierzonego. 
Odnośnie odpowiedzi zawartej w punkcie 8 str. 6 informacji Burmistrza – był to wniosek o próbę uporządkowania wewnętrznie kwestii notatki służbowej. Dostałem odpowiedź wyczerpującą i na pewno prawdziwą. Nie znalazłem natomiast żadnego akapitu, który zabraniałby burmistrzowi uporządkowania kwestii funkcjonowania notatek. Tej woli w tej odpowiedzi nie znalazłem. Funkcjonowanie notatek w dotychczasowym kształcie może budzić ewentualne wątpliwości. Brak jest umiejscowienia w stosownych rejestrach opatrzonych numerami i datami może sugerować różne podejrzenia. 

Radna J. Durejko – chciałabym odnieść się do odpowiedzi na wniosek radnego A. Ciji str. 8 – „Z uwagi na trwające prace projektowe oraz problemy z właścicielami gruntów zagrożona jest w br. budowa chodnika we wsi Siedlisko.”. Do mnie dotarły informacje, że nasz chodnik zrobił się ścieżką pieszo-rowerową i w związku z tym wzrosły znacznie koszty. Chciałabym uzyskać odpowiedź, co z chodnikiem w Siedlisku? W momencie ustalania dojścia do cmentarza była mowa o chodniku w Siedlisku. Uważaliśmy, że nie stać nas na ścieżkę pieszo-rowerową. Nie muszę chyba tłumaczyć jak pilny jest ten chodnik. Mieliśmy spotkanie z właścicielami gruntów i nie zauważyłam, żadnych problemów w tym zakresie. 

Pan M. Kupś – inicjatywa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na cmentarz w Siedlisku została zgłoszona przeze mnie. Nie pani złożyła wniosek w tej sprawie. 

Radny H. Król – proszę o szersze informacje na temat planowanej modernizacji ul. Sikorskiego i 27 Stycznia. 

Pan M. Kupś – jestem umówiony na rozmowy w najbliższych dniach z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i szczegóły z tego spotkania przekażę państwu na kolejnej sesji. 

Ad 13) Sprawozdanie Burmistrza Trzcianki z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską Trzcianki w IV kadencji. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał radni otrzymali w materiałach na sesje (załącznik nr 4). 

Radny P. Kolendowicz – otrzymaliśmy informację i mam pewne uwagi. Jeżeli przygotowując taką informacje ktoś pisze, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego rady Miejskiej Trzcianki jest realizowana na bieżąco. Czy przewodniczącego rady ciągle wybieramy? Sądzę, że ta uchwała powinna mieć zapis zrealizowana. Tak zapisane jest większość uchwał. Wnioskuje o zweryfikowanie tego sprawozdania. 

Pani G. Kasperczak – jest tu wiele wątpliwości i różna interpretacja. Przewodniczący jest ciągle przewodniczącym.

Radny P. Kolendowicz – to, zgodnie z tym tokiem myślenia, mamy uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i jest zapis, że jest zrealizowana, to czy one nie mają nazwy już. Proszę o konsekwencję zapisów. Jestem za zapisami konkretnymi i jednoznacznymi np. zrealizowano. Proszę o uzupełnienie uchwał, które są rzeczywiście w trakcie realizacji, a do których informacja pana Powchowicza jest skrócona do minimum. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnej strategii integracji i polityki społecznej i zapis: realizacja bieżąca przez MGOPS i GKRPA. W uchwale są odpowiednie zapisy i chciałbym wiedzieć jak przebiega realizacja. To samo dotyczy uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – dowiedzmy się, jakie są to szczegółowe zasady i czy tylko to zawierał roczny program. Jeżeli zawierał inne elementy to prosiłbym o informację, jak są realizowane te elementy. Sprawozdanie dotyczy realizacji całej uchwały. To samo dotyczy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania gminy Trzcianka – zapis w trakcie realizacji. Bardzo ładnie napisano w podobnej sytuacji w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu – jest zapis: w trakcie realizacji, procedura przetargowa. Takie uwagi są również do uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym wiedzieć, na jakim etapie są prace: projektowania, uzgodnień, uchwalenia. Na jakim etapie są prace? Składam wniosek o uzupełnienie sprawozdania. 

Pani G. Kasperczak – dobrze, że taka wypowiedź miała miejsce, ponieważ pisanie informacji o informacji przysparzało wiele problemów interpretacyjnych. Dobrze byłoby wiedzieć, czego radni oczekują od Burmistrza. Jaką szczegółowość ma mieć informacja? Bo to wszystko będzie składało się do materiału kilkudziesięciu stronicowego. W statucie nie ma żadnych wskazówek, jak informacja z realizacji uchwał ma wyglądać. Interpretacja, która uchwała jest zrealizowana, a która jest w trakcie realizacji jest tylko kwestia interpretacji. Można ustalić, że np. uchwały typu wyboru przewodniczącego nie będą podlegały omówieniu. Ponieważ ta uchwała nie została skonsumowana, ponieważ przewodniczący został wybrany i pełni nadal tą funkcję, to ta uchwala nie została zrealizowana. Jej proces realizacji trwa. Należałoby ustalić konkretne zasady. W takiej sytuacji każdy z państwa może mieć odrębne zdanie. 

Pan K. Oświecimski – na wniosek radnego A. Ciji mieliśmy przedstawić informację, które uchwały obowiązują, a które nie. Jeżeli jest informacja, że uchwała obowiązuje to wystarczy przyjść do urzędu, do biura Rady i pełna informacja jest dostępna czy uchwała obowiązuje, jaka jest jej treść. 

Radny P. Kolendowicz – w piśmie Burmistrz czytam: „realizując statutowy obowiązek wynikający z § .... Statutu Gminy przedkładam sprawozdanie z realizacji uchwał”. Jako radny chcę pełną informację, a nie jest to wykaz obowiązujących uchwał. Nie rozumiem interpretacji pani Sekretarz odnośnie wyboru przewodniczącego. Przecież jest to jednorazowy wybór, a nie jest to uchwała o jego działalności. 

Ad 14) Wnioski i interpelacje.

Radny A. Cija – mam wniosek do Przewodniczącego Rady, aby starał się tak organizować porządek obrad, aby sesje nie trwały tak długo. Nie przypuszczałem, że będą goście, że będzie to tak długo trwało. 

Przewodnicz¹cy Rady -  chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nie goœcie zabierali najwiêcej czasu. Myœlê, ¿e byli merytoryczni i mieli krótkie wypowiedzi. Natomiast to my radni dominujemy na sesji, czêsto mamy wypowiedzi w postaci zdañ z³o¿onych, z których nic nie wynika. Przyjmujê proœbê radnego i bêdê czêœciej zwraca³ mu uwagê. 

Radny A. Cija – radny ma prawo wypowiadać się tak jak potrafi, a jeżeli trzeba to róbmy dwie sesje w miesiącu. 
Burmistrz nie dał szansy, aby w sprawie tej dużej inwestycji zabrać głos, przed stwierdzeniem, które padło na sesji. W inwestycjach siedzę od wielu lat i jestem świadomy, co znaczy przyznanie naszej gminie takich pieniędzy. Pozwoliłem sobie pogratulować urzędnikom, którzy przyczynili się to tego sukcesu. Jako klub opozycyjny głosowaliśmy za przyjęciem tego zadania przez Radę. Uważam, że jest to duży sukces Burmistrza i całego sztabu ludzi, którzy nad tym pracowali, Jest to osiągnięcie. Gratuluję. 
Rozumiem, że jeżeli 16 listopada br. przyjdę do biura Rady to będę mógł zapoznać się z projektem budżetu. Były wielokrotnie zarzuty, że Rada zbyt późno przyjmuje budżet, że dopiero w marcu. Stawiam wniosek, aby Przewodniczący Rady pokierował tak pracami Rady, aby budżet na 2005 r. został przyjęty do końca roku. 
Padają stwierdzenia i pytania sołtysów, kiedy będą dokończone wodociągi dla gminy. Podjęliśmy jednoznaczne stanowisko, aby do końca października w sprawie remontów i modernizacji, tak abyśmy mogli na sesji listopadowej zająć stanowisko. Rozumiem, że na początku listopada będę mógł zapoznać się z tym materiałem. Do przewodniczącego Komisji Gospodarczej wnioskuję, aby na początku listopada było to przedmiotem obrad komisji, aby nie dyskutować o szczegółach na sesji. Rozumiem, że Burmistrz potwierdzi, że terminy będą dotrzymany. 

Pan M, Kupś – termin październikowy dotyczący przygotowania materiałów ustalili państwo. Ja potwierdziłem, że dołożymy starań, ale nie gwarantowałem, że będzie to zrobione. Państwo ustalili termin nie dociekając, jaki wkład pracy należy wykonać. Jest mi przykro, panie A. Cija, że wiedząc ile wysiłku kosztuje ten projekt i nadal naciska, wiedząc, że jest pewien priorytet inwestycyjny. 

Radny A. Cija – niech Burmistrz powie, że zrobi to później, to będzie później, ale powiedzmy, kiedy to będzie. Takie stwierdzenia padły, a ja tylko przypominam. 

Radna J. Durejko – nie usłyszałam odpowiedzi i dlatego proszę o odpowiedź na piśmie – co z chodnikiem w Siedlisku? 
Mam uwagę pod adresem promocji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Ekspozycja na targach poznańskich była nieładna. Prośba do Burmistrza, który kontaktuje się ze starostą, aby zwrócił na to uwagę. 
W Siedlisku są bardzo częste awarie oświetlenia. Jakaś część wsi jest ciągle nieoświetlona. 
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji padło stwierdzenie, żeby sołtysi mający w swych sołectwach LZS zgłosili zapotrzebowanie na godziny dla nauczycieli na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Rozmawiałam już o tym z sołtysami. Okazuje się, że dodatkowymi godzinami dysponują dyrektorzy, ale wykorzystują te godziny na terenie swoich szkół. Mam pytanie: czy istnieje możliwość, aby wygospodarować finanse na działalność sportową na trenach wsi. Na wsiach nie ma komu prowadzić grup młodzieży, nie ma na to pieniędzy. Czy w ogóle istnej taka szansa? Wiemy, że w Trzciance na salach gimnastycznych i boiskach ciągle się coś dzieje i okazuje się, że są na to pieniądze. 
Wokół placu zabaw na os. Fałata zasadzono bardzo ładne krzewy. Wnioskuję, aby w Siedlisku również obsadzić plac zabaw krzewami. 
Zapraszam wszystkich radnych na przejażdżkę drogą w kierunku Siedliska, szczególnie w czasie mgły i w godzinach wieczorno-nocnych. Wydaje nam się, że wjeżdżamy wówczas na teren gminy „B”, ponieważ dookoła są piękne pasy (w Trzciance i drogach wyjazdowych do Piły, Wałcza, Czarnkowa). W kierunku do Siedliska jest sporo niebezpiecznych zakrętów. Apeluję, aby pomyśleć o oznakowaniu tej drogi. 
Składam wniosek o wykreślenie mnie z Komisji Sportu, Turystyki i Promocji, a składam akces do pracy w Komisji Gospodarczej. Byłam wnioskodawczynią utworzenia komisji sportu, z tym, że myślałam, że będzie to komisja, która odciąży Komisje Spraw Społecznych, i że zajmie się również tematami ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz opieką społeczną. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji nie spełniła moich oczekiwań. 

Radny M. Dorocki – złożył wniosek na piśmie – załącznik nr 35 do protokołu. 

Radny P. Kolendowicz – do materiałów, jakie otrzymamy w sprawie projektu budżetu na 2005 r., dołączyć materiały dotyczące zadań inwestycyjnych i większych remontowych (WPI i wielkie projekty mamy dość dobrze opracowane, ale np. skeatepark, ścieżki pieszo-rowerowe itp.). Materiały zawierające skromne wyliczenia ilościowo-wartościowe. 

Radny W. Magdziarz – czeka nas duża inwestycyjna w 2005 r. i dlatego proszę o informacje, jak wygląda realizacja inwestycji zaplanowanych, rozpoczętych. Jasno przedstawić w tym zakresie sytuację gminy. 
Proszę o zwrócenie uwagi na sprzątanie ulic, szczególnie szybkie sprzątanie drogi z liści przy skrzyżowaniach, aby droga hamowania pojazdów była oczyszczona z liści. 
Proszę o dokładane zwrócenie uwagi na wykup gruntów przy akwenach wodnych, aby nie doprowadzić do sytuacji, że dojazd do tych akwenów będzie uniemożliwiony. Sprawdzić jak to wygląda w naszej gminie i przedstawić taką informację. 

Radny E. Joachimiak – wnioskuję do Przewodniczącego Rady o przedłożenie informacji za 2003 i 2004 r. z wykonania budżetu Rady w dziale szkolenia radnych (kto?  kiedy? gdzie?  za ile?). 
Proszę o wyjaśnienie: W parku  na pl. Pocztowym jest ścieżka piesza dookoła Mauzoleum. Z tej ścieżki w dwóch miejscach (na wysokości Sosenki i i po przeciwległej stronie od strony Poczty) są zejścia na jezdnię. To dla osób spacerujących sugeruje, że tamtędy należy wychodzić z parku. Te ścieżki nie są uzupełnione pasami dla pieszych, bo być nie mogą ze względu komunikacyjnego. Kilka metrów dalej są normalne przejścia dla pieszych. Proszę o wyjaśnienie, w jakim celu są wykonane te zejścia z głównych ciągów komunikacyjnych. 
Na ostatniej sesji Rady udzielono głosu mieszkańcowi Trzcianki, który zadał jakieś pytania. Czy mógłbym dowiedzieć się, jakie uzyskał odpowiedzi na te pytania? 
Proszę o wysłuchanie mojej refleksji. Nie jest to wniosek. Wysychałem dzisiaj kwestii związanej z dużą inwestycją dla naszego miasta, o której dzisiaj oficjalnie zostaliśmy poinformowani. Faktem jest, że jest to sukces naszej gminy. Urzędnicy, za pieniądze podatników, wykonują w tym momencie dobrze swoje czynności. Aczkolwiek rozumiem pewne rozgoryczenie wypowiedziane przez Burmistrza, ma do tego prawo. Powinniśmy spróbować potraktować tą dzisiejszą sesję jako przełom. Myślę, że my jako radni odczuwamy, że w zasadzie jesteśmy tutaj zbędni, a jedynym mężem opatrzności jest burmistrz. Może trochę to wulgaryzuję, ale myślę, że powinniśmy, każdy z nas i Burmistrz również, trochę spojrzeć i ocenić własne postępowanie. Po to, aby spróbować naprawić pewne błędy, żebyśmy spróbowali ocenić obiektywnie swoje postępowanie. Wynaleźć tam te rzeczy, które dla innych mogą być nieprzyjemne. Jest połowa kadencji. Każdy ma jakieś doświadczenia z tej kadencji. Sądzę, że jest szansa na dobrą realizację tego ważnego przedsięwzięcia, które zostało przyklepane decyzjami odpowiednich organów. Myślę, że nikt z radnych nie będzie robił problemów dla zasady, ponieważ wszyscy, i radni i urzędnicy, robimy to dla dobra naszej gminy. 

Ad 15) Zamknięcie obrad. 
				
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 


Protokolant 							Przewodniczący obrad





