
Protokół  Nr 20/12

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z   11   września  2012 r. 

Posiedzenie   komisji  odbyło  się    w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w godzinach    od  15:00  do 18:30.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:

-   Pani   Agnieszka  Ciemachowska   -  Kierownik  Referatu  Rolnictwa,  Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca  komisji  J.  Durejko  przedstawiła  członkom  komisji  tematykę 
posiedzenia  i  zwróciła  się  do  członków  komisji   z  zapytaniem,  czy  są  jakieś 
propozycje zmian do porządku posiedzenia.
Członkowie  komisji nie wnieśli zmian do porządku posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Zatwierdzenie protokołu nr 19/12  z  dnia 16.07.2012 r.
3.Analiza  materiałów na sesję.
4.Sprawy skierowane do komisji:        
 - wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Rychlik z dnia  09.08.2012r  w sprawie 
wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 
niż gmina. 
5. Wnioski   komisji.
6. Objazd  nowo remontowanych  świetlic wiejskich we wsi: Biernatowo 
i Pokrzywno.

     7.Zamknięcie posiedzenia.
   

Porządek posiedzenia  został  przyjęty  przez   aklamację.

Ad 2) Zatwierdzenia protokołu  nr 19/12  z dnia   16.07.2012 r.

Przewodnicząca Komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie 
protokołu  przez głosowanie.

Protokół  nr 19/12 z dnia   16.07.2012 r., został  przyjęty  w głosowaniu : za - 6, 
przeciw -  0, wstrzymujących  się - 0.
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Ad 3) Analiza  materiałów na sesję.
Członkowie  komisji  kolejno  analizowali  przedłożone  na  posiedzenie  Komisji 
projekty uchwał.
Ad  a)  projektu   uchwały  w  sprawie   wniesienia  skargi  na  uchwałę  Nr 
14/1044/2012  Kolegium RIO w Poznaniu  dotyczącą  stwierdzenia  nieważności 
uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2011  rok  oraz 
sprawozdania   z wykonania budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok.;

Przewodnicząca  komisji  odczytała  projekt  uchwały  wraz  z  jej   uzasadnieniem. 
Wyjaśniła,  że  podstawą  unieważnienia przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową 
w  Poznaniu  było,  że   na  sesji  28  czerwca  2012r.   nie  było  dyskusji  na  temat 
sprawozdania finansowego   i nie było dyskusji budżetowej natomiast okazuje się, że 
te   dyskusje  były  ponieważ  są  nagrania  i  z  nagrania   wyraźnie  słychać,  że  taka 
dyskusja jest. Dziwna sprawa jest, więc sąd w tej sprawie rozstrzygnie  ponieważ 
okazuje się, że te wymogi, które zostały wskazane w tych uchwałach były spełnione 
ale one spowodowały nieważność tych dwóch uchwał.
Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad  b)  projektu   uchwały  w  sprawie  wniesienia  skargi  na  uchwałę  Nr 
14/1045/2012  Kolegium RIO w Poznaniu  dotyczącą  stwierdzenia  nieważności 
uchwały Nr XXVIII/178/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie absolutorium;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad c) projektu  uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 
Wojewody  Wielkopolskiego  dotyczące  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Rady 
Miejskiej Trzcianki pana Andrzeja Ciji:

Przewodnicząca komisji wyjaśniła,  Rada ma prawo skorzystać z takiej możliwości 
ponieważ już raz się wypowiedziała i może  takie zastrzeżenie do RIO wnieść.

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.
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Ad d)  projektu  uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Trzcianka za rok 2011;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad e) projektu  uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego 
za pomnik przyrody, oznaczonego numerem 175;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 11.09.2012r. pozytywnie  zaakceptowała 
projekt uchwały  przez aklamację.

Ad f) projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego 
za pomnik przyrody, oznaczonego numerem 177;  

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 11.09.2012r. pozytywnie   zaakceptowała 
projekt uchwały  przez aklamację.

Ad  g)  projektu  uchwały  w  sprawie wystąpienia  pokontrolnego 
z  przeprowadzonej  kontroli  wykorzystania  środków  sołeckich  zwracanych 
z budżetu państwa;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.  zapoznała   się 
z projektem uchwały.
Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą do Burmistrza Trzcianki 
aby  odzyskane  środki  finansowe  (sołeckie)  z  budżetu  państwa   przeznaczyć   na 
poszczególne  sołectwa  w  następnym  budżecie.  Propozycja  została   poddana 
głosowaniu : za -6, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Przewodnicząca  komisji  wyjaśniła,  że  środki  finansowe   odzyskane  z  budżetu 
państwa    za rok 2011 trafiają do ogólnego budżetu  gminy i aby je przeznaczyć na 
sołectwa.
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Ad  h)  projektu   uchwały  w  sprawie  wystąpienia  pokontrolnego 
z przeprowadzonej kontroli  jednostki  kultury – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 
im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance za 2011 rok;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad  i)  projektu  uchwały  w  sprawie wystąpienia  pokontrolnego 
z przeprowadzonej kontroli jednostki kultury – Trzcianecki Dom Kultury;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad  j)  projektu  uchwały  w  sprawie wystąpienia  pokontrolnego 
z  przeprowadzonej  kontroli  warunków  i  zasad  sprzedaży  mienia  gminy  za 
2011 r.;

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Ad  k)  projektu  uchwały  w  sprawie wystąpienia  pokontrolnego 
z  przeprowadzonej  oceny  prawidłowości  przeprowadzenia  przetargu  na 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z jej  uzasadnieniem.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z projektem uchwały.

Informacja dotycząca wezwania Burmistrza  Trzcianki do usunięcia naruszenia 
prawem chronionego interesu prawnego. 

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z przedstawioną informacją.
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     Informacja  o  przebiegu   wykonania   budżetu  gminy  Trzcianka  za  pierwsze 
półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze 2012roku.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.   zapoznała  się 
z przedstawioną informacją.

Ad 4) Sprawy skierowane do komisji.   
Przewodnicząca  komisji  wyjaśniła  członkom  komisji,  że  na  obecne  posiedzenie 
komisji     są   sprawy wniesione do komisji:     
1.  Wniosek  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi   Rychlik  z  dnia   09.08.2012r. 
w sprawie wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez 
inne podmioty niż gmina.
Przewodnicząca komisji  poinformowała członków komisji, że ponownie pojawił się 
wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Rychlik. Przypomniała,  że na poprzedniej 
komisji   był  już  rozpatrywany   wniosek  tego  Stowarzyszenia  i  pani  A.  Grabarz 
wyjaśniała   komisji,  że  Stowarzyszenie  będzie  traktowane  tak  samo  jak  Szkoła 
Katolicka. Dodała, dopytywaliśmy się  pani A. Grabarz czy  to Stowarzyszenie nie 
powinno  mieć  większej  subwencji  i  odczytała  fragment  protokołu  komisji 
z poprzedniego posiedzenia. Następnie Przewodnicząca komisji  odczytała treść ww. 
wniosku  i odpowiedź  Kierownika Referatu Oświaty i Nadzoru Finansowego pani 
Anny  Grabarz  do  pana  Włodzimierza  Ignasińskiego  -Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  Trzcianki.   W piśmie  do  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki, 
pani  Anna  Grabarz  wyjaśnia,  że   odpowiedź   w sprawie   pisma  pani  E.  Susek-
Mareckiej Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik przedłoży  do rozpatrzenia 
Komisjom Rady Miejskiej Trzcianki przed zaplanowaną sesją na dzień 20 września 
2012r.  Dalej  wyjaśnia,  że   pismo  zostało   przedłożone  do  rozstrzygnięcia  radcy 
prawnemu,  natomiast  szczegółowe  wyliczenia  dotacji  dla  Szkoły  Podstawowej 
w Rychliku będą przygotowane wraz   z projektem uchwały zmieniającym  budżet.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.  zapoznała  się  z  ww. 
dokumentami.

Przewodnicząca  komisji  zwróciła  się  z  zapytaniem  w  sprawie  projektu  uchwały 
dotyczącej   bezdomności psów.
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Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,   projekt  uchwały  został  przedłożony  do 
zaopiniowania i  wpłynęły  uwagi od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Piły. Te 
uwagi mogły by być uwzględnione i trzeba byłoby zmieniać projekt a program jest 
tylko roczny do końca roku 2012. Podlega on  publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego   i to byłby grudzień. Uznano więc ,że te uwagi ich 
zostaną uwzględnione w nowym projekcie na rok 2013 do końca marca 2013 r. po to 
aby ta publikacja nie była w maju. Nie ma sankcji   aby taki program musiał być 
jeszcze w roku 2012.

Przewodnicząca  komisji  poprosiła  panią  A.  Ciemachowska  aby  ten  program 
z  uwagami przedłożyła  na   Komisję  Środowiska i Rozwoju Wsi.
Następnie  dodała,  że  jako  drugi  temat  wniosków  wniesionych  na  komisję  jest 
rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  odpowiedzi  na  skargę  pana  Wojciecha 
Lubkowskiego.

2.Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę.
Przewodnicząca  Komisji   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  pani  Jadwiga  Durejko 
odczytała  treść  uchwały  i  odpowiedź  Rady Miejskiej  Trzcianki  na skargę   Pana 
Wojciecha  Lubkowskiego,  a  przekazaną  według  właściwości  przez  Prezesa 
Najwyższej  Izby  Kontroli  w  dniu  27  sierpnia  2012r.  na  działalność  Burmistrza 
Trzcianki  dotyczącą  wydzierżawiania  gruntów   rolnych  i  gospodarkę 
nieruchomościami rolnymi.
Przewodnicząca komisji  stwierdziła, jednym słowem pan Wojciech Lubkowski nie 
stawił się na przetarg a ma pretensje,że działki zostały wydzierżawione.  Poza tym 
został  w  porę  powiadomiony  o  przetargu  ale  nie  stawił  się.  Jak  nie  mógł  sam 
przyjechać na przetarg , to mógł dać komuś pełnomocnictwo.
Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.  po  zapoznaniu   się 
z  przedłożonym  projektem  uchwały  i  uzasadnieniem,  zgadza  się   z  projektem 
uchwały  uznającym  skargę  pana Wojciecha Lubkowskiego  złożoną  na Burmistrza 
Trzcianki  za bezzasadną.  Opinia  została  poddana   głosowaniu:  za-6,  przeciw-0, 
wstrzymało się -0.

Członkowie  Komisji  Środowiska i Rozwoju Wsi otrzymali celem zapoznania   się 
następujące  uchwały:
1)   uchwałę  Nr  14/1044/2012   Kolegium   Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2012 roku,    stwierdzającą   nieważność  uchwały Nr 
XXVIII/177/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  czerwca  2012  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2011  rok  oraz  sprawozdania 
z  wykonania budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok;
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2)  uchwałę  Nr  14/1045/2012   Kolegium   Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2012 roku,  stwierdzającą  nieważność  uchwały Nr 
XXVIII/178/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  czerwca  2012  r.  w  sprawie 
absolutorium;
3) zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2012 roku 
stwierdzające    wygaśnięcie  mandatu  radnego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  pana 
Andrzeja  Ciji,  w  związku  z  naruszeniem  ustawowego  zakazu  łączenia  mandatu 
radnego z wykonywaniem określonej w art.  24 f ustawy o samorządzie gminnym 
działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał 
mandat.

  
Ad 5)  Wnioski   komisji.
Członkowie Komisji nie przedłożyli nowych wniosków.

Ad 6) Objazd  nowo  remontowanych  świetlic  wiejskich  we wsi: Biernatowo 
i   Pokrzywno.

Członkowie  Komisji   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  11.09.2012r.  dokonali 
objazdu nowo remontowanych świetlic wiejskich. Zapoznali  się  z prowadzonymi 
pracami   remontowymi  w  sali wiejskiej we  wsi Biernatowo.   Komisja  dobrze 
oceniła  prowadzone  prace.  

Członkowie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 11.09.2012r. zapoznali  się 
także z prowadzonymi pracami   remontowymi w  sali wiejskiej we  wsi Pokrzywno, 
oceniając  dobrze  prowadzone  prace.  

Sołtys wsi Pokrzywno i Kępa  poprosił członków komisji o obejrzenie i ocenę stanu 
technicznego wieży kościelnej we wsi Kępa, która jego zdaniem wymaga  pilnego 
remontu.
Członkowie  komisji  po obejrzeniu wieży   kościoła we wsi Kępa, potwierdzili fakt 
pilnego  remontu  wieży  z  uwagi  na   wyraźne  odchylenie  od  pionu    konstrukcji 
wieży ( w lewą  stronę ) oraz   uszkodzenia   zadaszenia   blachy trapezowej.

     Ad 7) Zamknięcie   posiedzenia.
     W związku  z  wyczerpaniem  porządku  posiedzenia  komisji,  Przewodnicząca 

komisji  ogłosiła  zamknięcie  posiedzenia.

    
     Protokolant      Przewodnicząca komisji 

         Danuta Komarnicka  Jadwiga Durejko 
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