
Protokół Nr 39/13
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 listopada 2013 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2. Pani Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,
3. Pani Krystyna Lubkowska – Główna księgowa Przedszkoli,
4. Pani Elżbieta Frątczak – Dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance,
5. Maria Kościelnik Dyrektor Gminnego Przedszkola w Siedlisku,
6. Pani Anna Święś Dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance,
7. Pani Elżbieta Pawlaczyk Dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance,
8. Pani  Małgorzata  Sztamblewska  Dyrektor  Gminnego  Przedszkola  Nr  2 

w Trzciance.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Edward  Joachimiak  przewodniczący  komisji. 
Posiedzenie  trwało  od  godziny  13  do 15.30  i  odbyło  się  w sali  sesyjnej  Urzędu 
Miejskiego  Trzcianki.   Przewodniczący  komisji  przywitał  zebranych,  stwierdził, 
że  do  wcześniej  wysłanego  porządku  posiedzenie  należy  wprowadzić  punkt  3 
o treści: „ 3. Analiza sytuacji w przedszkolach gminy Trzcianka”. Pozostałe punkty 
porządku posiedzenia pozostają bez zmian i otrzymują kolejną numerację. 

Porządek posiedzenia:
1.       Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza sytuacji w przedszkolach gminy Trzcianka. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
Informacja z dnia 24.10.2013 r.  OS.4424.4.2013.MM przekazana została na ostatnim 
posiedzeniu  komisji 28.10.2013 r.  
5. Informacja o mieszkaniach komunalnych w gminie Trzcianka.
6.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7.         Prace nad projektem budżetu gminy na 2014 r. 
8.         Sprawy wniesione do komisji:

 1)  pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  28  października  2013  r. 
RPK.030.3.3.2013.AS  przekazujące  sprawozdanie  z  przeprowadzonych 
konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na terenie gminy na roik 2014” wraz ze 
stanowiskiem w sprawie zgłoszonych opinii i uwag,

2) notatka  służbowa  z  dnia  29  października  2013  r.  z  przeprowadzonej 
kontroli targowiska miejskiego w Trzciance, pod kątem uiszczania opłat 
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za możliwość prowadzenia handlu na targowisku,

9.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 38/13 z dnia 28 października 2013 r.
10.         Wolne wnioski i zapytania.
11.         Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.  Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia  dokonał Przewodniczący komisji  radny Edward Joachimiak, 
przywitał  wszystkich  zebranych  na  posiedzeniu.  Stwierdził,  że   komisja  ma 
świadomość jakie rzeczy dzieją się w przedszkolach od 1 września br. w związku 
z ministerialnymi zmianami jeśli chodzi o pieniądze przekazywane do gminy.  Radni 
czytają budżet i słuchają, co organ wykonawczy mówi. Radni wiedzą, że trudno jest 
w warunkach  kryzysu  pracować.  Stwierdził,  że  planował  zorganizować  spotkanie 
z  dyrektorami  przedszkoli  ale  czekał  na  informację  od  rodziców  dzieci 
uczęszczających  do  przedszkoli  na  temat  zajęć  pozalekcyjnych.  Zadał  pytanie 
radnym czy nie mają nic na przeciwko aby wprowadzić  punkt „  Analiza sytuacji 
w przedszkolach gminy Trzcianka”. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący komisji stwierdził, że do wcześniej wysłanego porządku posiedzenia 
należy wprowadzić punkt 3 o treści: „ 3. Analiza sytuacji w przedszkolach gminy 
Trzcianka”. Pozostałe punkty porządku posiedzenia pozostają bez zmian i otrzymują 
kolejną  numerację.  Do  zaproponowanej  zmiany  nikt  nie  wniósł  uwag.  Porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie. Glosowało 5 radnych. 

Ad 3. Analiza sytuacji w przedszkolach gminy Trzcianka. 
W tej części posiedzenia uczestniczyły panie dyrektorki przedszkoli z terenu gminy 
Trzcianka oraz główna księgowa przedszkoli. 

Pani Elżbieta Frątczak stwierdziła, że przyszły po to, aby zorientować się, co radni 
myślą  o  propozycji  Burmistrza  Trzcianki  odnośnie  przedszkoli  i  wysokości 
zaplanowanych środków finansowych na rok 2014.  Także interesuje ich sprawa czy 
zaplanowane dotychczas na przedszkola środki nie będą przez radnych cięte. Dlatego 
ma obawy, bo w roku ubiegłym tak się zadziało,  bez konsultacji  z  dyrektorkami, 
środki  z  przedszkoli  zostały  ścięte.  Obcięcie  w  zeszłym  roku  środków  skutkuje 
jeszcze  w  roku  bieżącym,  albowiem  przedszkola  ciągle  borykają  się 
z zamknięciem roku budżetowego.

Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że rzeczywiście Rada Miejska w budżecie 
roku 2012 w dziale oświata dokonała cięć, i dlatego rozumie obawy pań dyrektorek. 

Pani Maria Kościelnik stwierdziła, że w przypadku roku 2012 Gminnego Przedszkola 
w Siedlisku,  najpierw ściął  pan Burmistrz dość znaczne kwoty z  zaplanowanych 
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przez dyrektorów przedszkoli  środków, potem ścięła  rada miejska,  ale  te  ścięcia 
spowodowały, że  podwoił się   minus. W tym roku słyszy się nieprzychylne głosy w 
kierunku  przedszkoli,  dyrektorzy  są  zdania,  że  dobrze  zarządzają  swoimi 
placówkami. Starają się pozyskać sponsorów. Oszczędzają na wszystkim. Pieniędzy 
jest  za  mało.  Obawiają  się  tego,  aby  radni  na  sesji  nie  dokonali  cięć, 
bo w przedszkolach nie ma już z czego ciąć. 

Pani  Elżbieta  Frątczak  stwierdziła,  że  powierzonymi  środkami  zagospodarowuje 
rozsądnie i przemyślanie, nie ma  możliwości oszczędzania, bo jest już na minusie 
i nie jest w stanie nic zaoszczędzić.

Radny  Edward  Joachimiak  stwierdził,  że  pieniądze,  które  zostały  w  budżecie 
zaplanowane  mogą nie starczyć, zdaniem dyrektorów, do końca roku 2014. 

Pani  Krystyna  Lubkowska  stwierdziła,  że  to  jest  prawda,  co  powiedzieli 
przedmówcy. Pieniądze, które miały być przedszkolom dodane, to dwa razy  były 
dokonane już zmiany w budżecie,  ale do końca potrzeb nie  zaspokoiły.  Najmniej 
zarabiającą grupą to pracownicy obsługi przedszkoli. Zaplanowane były na ten cel 
środki w budżecie i podwyżki dla tej grupy były przyznane. W tej chwili brakuje 
środków na wynagrodzenie nauczycieli przedszkoli, taka jest konsekwencja działań 
jakie zostały podjęte. Brakuje środków w wysokości 165.682 tys. zł. Przedstawiła 
projekt budżetu przedszkoli na 2014 r. oraz prognozę wykonania planu w roku 2013 
do  31.12.2013  r.  Przedstawiona  informacja  stanowi  załącznik  do  protokołu. 
Stwierdziła, że budżet na rok 2014 został skonstruowany  jakby w częściach. Jedna 
część dotyczy projektu planu na rok 2014, a druga część,  to dotacja celowa, która 
jest podana w ogólnej kwocie 766 314 zł i jest w wysokości na 1 dziecko 1242 zł. 
Sumując  budżet,  wraz  z  dotacją  celową,  która  będzie  przekazywana  przez  organ 
prowadzący, to wraz z środkami na dokształcanie wychodzi kota 6 046 038 zł. Plan 
końcowy na rok 2013 wynosi 6 268 609 zł. Brakuje w tej chwili 165 682 zł. Rożnica 
do planu 2013 r. wynosi -222 571 zł. jest to spora różnica. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie pani Grażynie Zozuli zastępcy Burmistrza jaki 
jest plan aby rok bieżący w przedszkolach zakończyć na zero. Z wypowiedzi pani 
księgowej brakuje pieniędzy. 

Pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza stwierdziła,  że Urząd Miejski  cały czas 
czeka na dotację celową z budżetu państwa.  Powinno do gminy wpłynąć 186 tys. zł. 
Dodała,  że   jeśli  będzie  w  Urzędzie   pismo  w  tej  sprawie,  pieniądze  zostaną 
niezwłocznie wprowadzone i przekazane dalej do przedszkoli. 

Pani Krystyna Lubkowska stwierdziła, że analizuje budżet, i w tej chwili na wypłaty 
na dzień 2 grudnia nie ma środków. Jeśli  nie będzie dokonana zmiana, to nie ma 
środków na wypłatę. 
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Przewodniczący komisji stwierdził, że posiedzenie rady jest 28 listopada jeśli do tego 
czasu w tym temacie się coś zadzieje, to na pewno Burmistrz, Radę o tym fakcie 
poinformuje.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że jeśli środki wpłyną na konto, to Burmistrz może 
swoim zarządzeniem je wprowadzić, nie trzeba czekać na sesję.  

Przewodniczący  komisji  zapytał  czy  w  tym  przypadku  nie  należy    monitować 
płatnika.

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  codziennie  rano  sprawdza  konto  czy  środki 
wpłynęły, z doświadczenia wie, że monitowanie nic nie zmienia, należy czekać.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że podsumowując dyskusję, należy stwierdzić, że 
nie ma konfliktu pomiędzy grupą przedszkolną a urzędnikami. Teoretycznie może się 
zadziać sytuacja, że 2 grudnia jest terminem zagrożonym. Należy być dobrej myśli, 
a z drugiej strony, urzędników traktuje bardzo poważnie i jeśli coś będzie się działo, 
to staną na głowie żeby było wszystko ok. Jeśli chodzi o rok 2014, to trzeba być 
optymistami,  że  przedszkola  nie  wejdą  w  nowy  rok  z  wielkimi  zobowiązaniami 
z roku 2013.  Dodał, że 18 listopada Burmistrz przedstawił prezentację budżetu na 
rok 2014.  Generalnie projekt budżetu zaprezentowany radnym, wydaję się, że budżet 
jest  zrobiony rozsądnie.  Są zbilansowane dochody i  wydatki  bieżące.   Wiadomo, 
że  pod  znakiem  zapytania  jest  realizacja  dochodów,  a  przynajmniej  tych 
najważniejszych, jak sprzedaż majątku własnego, udział w PIT i CIT. Także w tym 
budżecie nie są mocno rozdmuchane należności ze sprzedaży majątku. Planowany 
deficyt jest symboliczny, jego zdaniem budżet na rok 2014 jest budżetem realnym. 
Stwierdził, że odniósł wrażenie, że budzet na rok 2013 był budżetem wirtualnym. 
Dlatego działanie radnych wymagało reakcji. Mimo przesłanek, że projekt budżetu 
na rok 2014 jest nadmuchany marzeniami, to sądzi, że uczciwie wyszacowane zostały 
kwoty w kategorii możliwości. 

Radny  Włodzimierz  Ignasiński  stwierdził,  że  rzeczywiście  nastąpiły  cięcia 
w  budżecie  roku  2013,  bo  gdyby  tego  nie  było,  to  generalnie  było  zagrożenie, 
że  budżet  się  nie  zamknie.  Stwierdził,  że  będzie  obserwował  z  uwagą,  czy  do 4 
grudnia  wpłyną  środki,  które  zostały  zaplanowane  i  czy  wypłata  dla  nauczycieli 
przeszkoli będzie w terminie.   Zadał pytanie ile środków brakuje w przedszkolach 
w budżecie planowanym na rok 2014. 

Pani K. Łubkowska stwierdziła, że brakuje w stosunku do planu 2013 r. -222 571 zł. 

Przewodniczący komisji podsumowując dyskusje stwierdził, że komisja zastanawiała 
się czy jest jakieś zagrożenie niezrealizowania budżetu roku bieżącego  w kontekście 
gdy w grudniu trzeba ludziom wypłacić wynagrodzenie. Komisja wraz z zastępcą 
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Burmistrza  doszli  do  wniosku,  że  jest  parę  dni  i    prawdopodobnie,  że  płatnik 
przekaże  środki.  Jeśli  chodzi  o  projekt  budżetu  na  rok  2014,  to  komisja  stoi  na 
stanowisku, że budżet jest solidnie wykonany  i oparty na trzeźwych przesłaniach 
i zasadach, i może się przełożyć na to, że jako radni nie będą wnosić wielkich zmian, 
że nie będzie zmian w dziale przedszkola i szkoły. Pani dyrektorki potwierdzają, że 
zaplanowane kwoty są takie, że ideałem byłoby gdyby jeszcze 200 tys zaplanować 
więcej i byłaby szansa żeby z wydatkami być na takim porównywalnym poziomie jak 
w roku 2013.  Radni odnoszą wrażenie,  że projekt    w tej  trudnej  sytuacji  może 
satysfakcjonować radę i panie dyrektorki. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,   że  3  grudnia  spotka  się  z  dyrektorami  placówek 
przedszkolnych odnośnie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach. 
Także należy rozwiązać  sprawę wynagrodzenia pracowników obsługi w placówkach 
oświatowych. 

Ad 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
Informacja z dnia 24.10.2013 r.  OS.4424.4.2013.MM przekazana została na ostatnim 
posiedzeniu  komisji 28.10.2013 r.  

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że  na str.  3  przekazanej  informacji  jest  zapis, 
etaty  obsługi,  porównał  zapis  z  informacją  otrzymaną  w  roku  poprzednim 
i  poinformował,  że  w  Gimnazjum  nr  1  etatów  obsługi  było  6,  natomiast  w 
przekazanej informacji jest zapisane 8,5 etatu. W Gimnazjum nr 2 było 3,  obecnie 
jest 7,76 etatu. W Gimnazjum w Siedlisku były 4 etaty o obecnie jest 5,6.  Komisja 
prosi o wyjaśnienie przyczyn wzrostu etatów obsługi w Gimnazjach w porównaniu 
do roku poprzedniego.   

Oddziały przedszkolne, komisja prosi o informację, w  informacji z roku 2012 było 
39  oddziałów,  w  obecnej  informacji  jest  38,  ale  poprzednim  okresie 
sprawozdawczym etatów nauczycielskich było 84,48, a teraz jest 89,78.Stwierdził, 
że zmniejszyła się  liczba o jeden oddział, natomiast  wzrosły 4 etaty, komisja prosi 
wyjaśnić przyczynę wzrostu etatów. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że tabele są czytelne i pokazują zmniejszającą się 
liczbę uczniów w obu szkołach w Siedlisku. Tabela  pokazała, że najwyższe  koszty 
są w Szkole Podstawowej w Przyłękach. Poinformował, że  przyglądał także  wyniki 
nauczania Szkół,   musi stwierdzić, że w   szkole w Przyłękach wykazany jest bardzo 
niski  poziom.   Dodał,  że  wyniki  nauczania  były  wykazane  z  poszczególnych 
przedmiotów.  Przedstawiony dokument mówi, że szkoły mniejsze wypadają gorzej. 
Zachęcił wszystkich do zapoznania się z otrzymanymi dokumentami. Natomiast dane 
zawarte  w tabeli:  „Wydatki  bieżące  w przeliczeniu  na jednego ucznia  i  na  jeden 
oddział w przedszkolach i żłobkach”  na stronie 15, zdziwieniem jego jest zawarta 
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informacja , że na jeden oddział rocznie w SP Nr 2 trzeba wydać 184 193  zł. a liczba 
oddziałów wynosi  20.   Natomiast  w SP Przełęki  jeden oddział  kosztuje  100 tys., 
domyśla się, że pewnie chodzi o poziom wykształcenia kadry. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie jakie firmy dowoziły uczniów do placówek 
oświatowych prowadzonych przez gminę Trzcianka  w roku szkolnym 2012/2013.

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  panu  Burmistrzowi  odnośnie  planów, 
co do właściciela przystanków autobusowych.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  od  stycznia  2014  będzie  właścicielem 
przystanków  autobusowych  usytuowanych  na  terenie  gminy  Trzcianka.    Trwają 
prace ustalania właściciela gruntów gdzie postawiony jest przystanek autobusowy. 

Komisja  prosi  Burmistrza  Trzcianki  aby  ustalony  został  schemat  przekazywanej 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym, chodzi 
o to, aby porównywanie obydwu informacji było proste.  

Ad 5. Informacja o mieszkaniach komunalnych w gminie Trzcianka.
Komisja otrzymała informację z 18 listopada 2013 r. podpisaną przez pana Marian 
Patalasa  kierownika  referatu  Urzędu  Miejskiego.  Informacja  stanowi  załącznik 
do protokołu.

Przewodniczący komisji stwierdził, że informacja wpłynęła na posiedzenie komisji, 
członkowie  nie  mieli  możliwości  zapoznania  się  z  nią,  dlatego  też   informacja 
powyższa będzie analizowana na kolejnym posiedzeniu, w miesiącu grudniu.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  trwają  prace  nad  przygotowaniem  projektu 
uchwały  dot.  sprzedaży  mieszkań  komunalnych  dotychczasowym  najemcom 
za symboliczna kwotę.  Poinformował, że na obiekt na ul. Mickiewicza 31 wydano 
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ma powstać 27 mieszkań 
o ogólnej powierzchni ok, 1.156 m2, ale nie zgłosiła się ani jedna osoba która byłaby 
chętna do zakupu mieszkania w stanie deweloperskim. Na budynek po poczcie przy 
ul.  Żeromskiego  sporządzono  dokumentację  projektową  zmiany  sposobu 
użytkowania budynku, nie zgłosiła się żadna osoba, która byłaby chętna do zakupu 
mieszkania w stanie deweloperskim i wykończyła go we własnym zakresie. TTKF 
Bajka  jest  to  nieruchomość  przeznaczona  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu 
nieograniczonego.

Ad  6. Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej 
Trzcianki w sprawie:
1)  określenia  oświatowych  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na 
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wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu 
sporządzania  planu  finansowego,  dokonywania  zmian  w  tym  planie 
i ich zatwierdzania;

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały został przygotowany na prośbę 
dyrektorów  szkół,  zostanie  wydzielony  rachunek  dochodów,  który  pozwoli 
dyrektorom  dysponować  środkami  pozabudżetowymi.  Środki  finansowe 
zgromadzone  na  wyodrębnionym rachunku  powinny  być  wykorzystane  do  końca 
roku budżetowego.

Radny  E.  Joachimiak  zadał  pytanie  czy  szkoły  będą  mogły  wystawiać  faktury 
za wynajem pomieszczeń.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że tak, od stycznia 2014 r. 

Nikt nie wniósł uwag. 
Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
5 radnych. 

2)  przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na terenie gminy na 2014 rok”;

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  przyjęcie  Programu  poprzedzone  było 
przeprowadzonymi  konsultacjami  społecznymi  z  organizacjami  pozarządowymi. 
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji radni otrzymali wraz z materiałami na 
komisję.   Stwierdził,  że  niniejsza  uchwała  oznacza  realizację  zasad  partnerstwa 
i jawności w zakresie wykonywanych zadań. 

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
5 radnych. 

3)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok;

Przewodniczący komisji stwierdził, że do zadań gminy należy opracowanie  uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu, wpływy  będą z tytułu opłat za korzystanie 
z  zezwoleń na sprzedaż   i  podawanie  napojów alkoholowych.   Dodał,  że  bardzo 
dobrym pomysłem było usytuowanie siłowni napowietrznej w parku. 

Burmistrz Trzcianki dodał, że zostaną jeszcze  wykonane dojścia do siłowni. 
Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
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5 radnych. 

4) zmiany uchwały Nr XXXIV/220/12 Rady Miejskiej Trzcianki z 28 listopada 2012 
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 
Trzcianka na lata 2012-2015;

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
5 radnych. 

5) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka;

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że stawki określone w projekcie uchwały spełniają 
oczekiwania  środowiska  lokalnego  –  handlowców,  poprosił  o  podjęcie 
przedstawionego projektu uchwały. 
Komisja   zapoznała się z projektem uchwały.  

6) lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance i ustalenia jego regulaminu;
Nikt nie wniósł uwag. 
Komisja   zapoznała się z projektem uchwały.  

7) zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. 
w  sprawie  uchwalenia  „Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 
gminy Trzcianka”;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  konieczność  zmiany  uchwały  wynika 
z modyfikacji systemu gospodarki  odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą przede 
wszystkim  organizacji zbiórki odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz 
częstotliwości  odbioru odpadów  z poszczególnych posesji mieszkalnych. 
Nikt nie wniósł uwag. 
Komisja   zapoznała się z projektem uchwały.  

8) zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że dnia 21 października podpisana została umowa na 
odbiór  nieczystości  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych. 
Uzgodniona przez strony umowa zobowiązuje firmę Kombud  do odbioru odpadów 
komunalnych, z terenu nieruchomości zamieszkałych, w okresie od dnia podpisania 
umowy  do  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu,  za  kwotę  183  000,00  zł  miesięcznie, 
a za październik 147 580, 64 zł. Natomiast wyposażenie w pojemniki leży po stronie 
gminy Trzcianka. Realizacja umowy przebiega bez większych problemów.
Nikt nie wniósł uwag. 
Komisja   zapoznała się z projektem uchwały.  

9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie 
geodezyjnym Biała na działce o nr ewid. 313/2;
Komisja nie wniosła uwag. 
Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
5radnych.
 
10 ) lokalnego programu rewitalizacji miasta Trzcianki na lata 2013-2020.
Komisja nie wniosła uwag. 
Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 
5 radnych.

Przewodniczący komisji  odczytał  pismo Burmistrza Trzcianki z  dnia 18 listopada 
2013 r. skierowane do pana Wł. Ignasińskiego  dot.  wniosek o niewnoszenie skargi 
do WSA na nieważność uchwały Nr LI/344/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 
wrze4śnia  2013 r.  w sprawie określenia  wysokości,  zasad udzielania  i  rozliczania 
dotacji  celowej  dla  podmiotów  prowadzących  kluby  dziecięce  na  terenie  gminy 
Trzcianka w części obejmującej § 4 ust. 2 wraz z załącznikiem nr 2.  Pismo stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad 7.         Prace nad projektem budżetu gminy na 2014 r. 
Radny Piotr Złociński  poprosił o wyjaśnienie zapisu remontów świetlic na terenie 
wiejskim.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że świetlica we wsi Runowo była niedawno remonto-
wana  ale  remontu  wymagają  piwnice  zachodzi  konieczność  ich    odwodnienia, 
w świetlicy w Nowej  Wsi  zachodzi potrzeba naprawy komina i  pieca,  który salę 
ogrzewa. 
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Radny Jan Kłundukowski zapytał ile zjazdów będzie robionych, bo w jednym doku-
mencie jest napisane- budowa zjazdu, a w drugim zjazdów.

Burmistrz Trzcianki odpowiedział, ze będą robione dwa zjazdy. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że odniósł wrażenie, że budżet nie jest nadmu-
chany,  nie  jest  ekonomistą  ale  tylko  z  praktyki  samorządowej  może  stwierdzić, 
że  budżet ma dużą szansę powodzenia, nie ma w nim deficytu. Przychyla się do wy-
powiedzi pań przedszkolanek, które stwierdziły, że trzeba ekonomicznie się gospoda-
rować powierzonymi środkami. Ma mieszane uczucia, co do środków przeznaczo-
nych na administrację.  

Komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2014 i nie wnio-
sła uwag.
Ad 8.         Sprawy wniesione do komisji:
   1)  pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  28  października  2013  r. 
RPK.030.3.3.2013.AS przekazujące  sprawozdanie  z  przeprowadzonych konsultacji 
społecznych  projektu  „Programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego  na  terenie  gminy  na  roik  2014”  wraz  ze  stanowiskiem  w  sprawie 
zgłoszonych opinii i uwag,

Komisja zapoznała się z informacją i nie wniosła uwag.

2)   notatka  służbowa z  dnia  29 października 2013 r.  z  przeprowadzonej 
kontroli targowiska miejskiego w Trzciance, pod kątem uiszczania opłat za 
możliwość prowadzenia handlu na targowisku. 

Komisja zapoznała się z przedstawiona notatką nie wniosła uwag.

2) Przewodniczący komisji poinformował, że przed chwilą otrzymał pismo, 
petycję  od  rodziców  dzieci  uczęszczających  do  trzcianeckich 
przedszkoli.  Petycja  dotyczy  przywrócenia  zajęć  dodatkowych, 
logopedycznych,  gimnastyki  korekcyjnej,  rytmiki,  języków  obcych 
i  baletu.  Ustalił,  że  każdy  z  członków  komisji  otrzyma  kserokopię 
petycji i do sprawy komisja powróci na kolejnym posiedzeniu. 

Ad 9.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 38/13 z dnia 28 października 2013 r.
Protokół nr 38/13 z dnia 28 października 2013 r. został przyjęty w głosowaniu. Gło-
sowało 5 radnych. 

Ad 10.         Wolne wnioski i zapytania.
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Radny Edward Joachimiak zadał pytanie, co ma być zrobione na ul. Kościuszki za 
kwotę 40 tys. zł, która jest zapisana w projekcie budżetu na rok 2014. 

Radny Jan Kłundukowski stwierdził, że na zadane przez radnego  pytania, udzielane 
odpowiedzi przez Komendanta Straży Miejskiej są w każdym piśmie inne, nie są one 
poparte przepisami prawa, jest niezadowolony z uzyskanych odpowiedzi.  

Ad11.         Zakończenie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

/Maria Boduszek/ / Edward Joachimiak/
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