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Protokół Nr 18/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 14 grudnia 2015 r.

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza,

3. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu,

4. Pani Joanna Zieńko zastępca Skarbnika Gminy,

5. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Czesław Rogosz,

6. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Jadwiga Durejko,

7. Przewodniczący  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  radny  Wincenty 
Kilian,

8. Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji 
radny Adam Prankiewicz,

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji.

Ad.  1. Posiedzenie  otworzył,  witając  wszystkich  zebranych  radny  Tomasz 
Tomczak. 

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prace nad projektem budżetu na 2016 r.
-przedstawienie wypracowanych  opinii o budżecie przez Przewodniczących 
Komisji stałych,
- dyskusja,
- wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2016 r.
4. Zakończenie posiedzenia.
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Przewodniczący komisji rozszerzył porządek obrad o przyjęcie Protokołu 
Komisji Gospodarczej  Nr 17/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Porządek obrad wraz z poprawką przyjęty został bez uwag przez aklamację. 

Ad. 3.  Zatwierdzenie Protokołu Komisji Gospodarczej  Nr 17/15 z dnia 7 
grudnia 2015 r.

Protokół  nr  17/15  z  dnia  7  grudnia  2015  r.   został  przyjęty  jednogłośnie, 
głosowało 9 radnych.

Ad. 4.  Prace nad projektem budżetu na 2016 r.
-przedstawienie wypracowanych  opinii o budżecie przez Przewodniczących 
Komisji stałych,

Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi radny Wincenty Kilian 
przedstawił opinię o budżecie na rok 2016 stwierdzając, że komisja w dniu 8 
grudnia 2015 r. zaopiniowała w głosowaniu projekt budżetu pozytywnie, 7 
radnych za, przeciwnych głosów 0, wstrzymało się 2. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji 
radny  Adam  Prankiewicz   stwierdził,  że  komisja  zawnioskowała 
o  przeznaczenie  kwoty  60.000  zł  z  działu  754  rozdz.  754123  ochotnicze 
straże  pożarne  poz.  3  wydatki  inwestycyjne  –  budowa  strażnicy  OSP w 
Stobnie na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP – JRG Trzcianka. 
Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r. pozytywnie w głosowaniu, 
6 radnych było za.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  radny  Czesław  Rogosz 
stwierdził, że  na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r.  komisja jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2016 r.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarczej  Tomasz  Tomczak  stwierdził,  że 
komisja  na posiedzeniu 7 grudnia analizowała projekt budżetu na rok 2016, 
członek komisji radny Krzysztof Jaworski zgłosił wniosek o przeznaczeniu w 
budżecie na rok 2016 środków w wys. 5.000 zł na zadanie „promocja gminy 
poprzez kulturę” z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających na zajęcia w 
MDK”.  Poprosił  radnego  K.  Jaworskiego  o   przedstawienie  swoich 
propozycji   skąd mają pochodzić środki.



3

Radny  K.  Jaworski  wskazał  źródło  pochodzenia  środków  z  działu 
z  przeznaczeniem  na  budowę  kanalizacji,  na  to  zadanie     było 
zaplanowanych   500 tys. zł,     a po przetargu uzyskano kwotę 482 tys. zł.  

Pan W. Putyrski stwierdził, że tak bez dokumentacji nie można ściąć tych 
środków  z  tej  pozycji,  gdyż  są  tam  także  wliczone  koszty  na  nadzór 
inwestorski.  Stwierdził,  że  nie  można  przeznaczać  środków  z  inwestycji 
niezakończonej. 

Po  dyskusji  ustalono,  że  środki  maja  pochodzić  z  ogólnej  rezerwy 
budżetowej.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek:
Komisja wnioskuje o  przeznaczenie w budżecie na rok 2016 środków w 
wys.  5.000  zł  na  zadanie  „promocja  gminy  poprzez  kulturę” 
z  przeznaczeniem  dla  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  w  MDK 
i umniejszenie o tą kwotę ogólną rezerwę budżetową.
Wniosek przyjęto jednogłośnie, głosowało 10 radnych. 

- dyskusja,

Radny  Krzysztof  Jaworski  zapytał,  o  co  chodzi  w zapisie  oświetlenie  na 
kwotę 12 tys. chyba nie oświetlenie murawy.

Pani  Grażyna  Zozula  zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  jest  to 
zamontowanie oświetlenia na punkcie dla konferansjerki na stadionie.  

Radny  Krzysztof  Jaworski  poprosił  o  wyjaśnienie,  gdyż  na  poprzednich 
komisjach  było  wyjaśniane,  że  zostanie  przeznaczona  kwota  12  tys.  zł 
z przeznaczeniem na projekt techniczny pływalni.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  zleci firmie opracowanie audytu odnośnie 
funkcjonalności  obiektu  pływalni,  łącznie  z  nośnością  gruntu,  na  którym 
pływalnia ma stanąć.

- wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2016 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie, wraz z zaproponowanymi zmianami, 
wypracowała opinię pozytywna. Głosowało 10 radnych. 
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Przewodniczący komisji  stwierdził, że  radni są już po innych posiedzeniach 
komisji gdzie omawiane były projekty uchwał na najbliższą sesję, poprosił o 
zadawanie pytań do projektów uchwał.

1) Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

W wyniku glosowania komisja wypracowała opinię pozytywną, głosowało 
10 radnych. 

2) Projekt uchwały w spr. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot 
wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że  organ stanowiący jst może ustalić wykaz 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić 
ostateczny termin  dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 
kolejnym roku budżetowym. 

W wyniku głosowania komisja wypracowała opinię pozytywną, głosowało 
10 radnych. 

3) Projekt  uchwały w spr.  zmiany uchwały Nr XV/112/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  29  października  2015  r.  w  sprawie  określenia  wzoru 
formularza informacji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz 
formularza deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.

4) Projekt uchwały w spr. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że konieczność opracowania planu 
wynikła z potrzeby zahamowania nieprawidłowego rozwoju gminy i 
ochrony jej przestrzeni poprzez ograniczenie powstania nowej zabudowy.

W wyniku glosowania komisja wypracowała opinię pozytywną, głosowało 
10 radnych. 

5) Projekt uchwały w spr. zgłoszenia sołectwa Stobno do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
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Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały jest warunkiem 
formalnym, koniecznym do ubiegania się o środki z programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

6) Projekt uchwały w spr. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w rejonie ul. Wspólnej.
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  konieczność  opracowania  planu 
wynikła  z  potrzeby  zabezpieczenia  terenu  na  rozbudowę  istniejącego 
cmentarza komunalnego. Projekt planu nie narusza ustaleń Studium.

W wyniku glosowania komisja wypracowała opinię pozytywną, głosowało 
10 radnych. 

5. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


