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Protokół Nr 5/15

 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2015 r.

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

 Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki,

 Skarbnik Gminy Bożena Niedźwiecka.

Posiedzeniu przewodniczył zastępca  przewodniczącego komisji radny Wacław 
Bala.

Przewodniczący  komisji  przywitał  zebranych  i  przedstawił  porządek 
posiedzenia: 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 4/15 z dnia  24 marca 2015 r.  
4.  Zapoznanie  się  z  funkcjonowaniem  subkont  przeznaczonych  do 
dysponowania w ramach działalności gospodarczej w szkołach podstawowych 
i gimnazjach gminy Trzcianka. 

5. Sprawy wniesione do komisji:
-  pismo   Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  p.  Edwarda  Joachimiaka   dot. 
współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, wypracowanie stanowiska 
komisji.
6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.    
7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  zastępca  przewodniczącego  komisji   radny 
Wacław Bala.
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Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Po zapoznaniu się z porządkiem posiedzenia radni przyjęli go przez głosowanie, 
za głosowało 7 radnych. W głosowaniu nie uczestniczył radny Czesław Rogosz 
i Edward Joachimiak. 

Ad 3. Przyjęcie protokółu komisji  Nr 4/15 z dnia  24 marca 2015 r.  
Protokół Nr 4/15 z dnia 24 marca 2015 r. został przyjęty w głosowaniu: za 7. 
W głosowaniu nie uczestniczył radny Czesław Rogosz i Edward Joachimiak. 

Ad  4. Zapoznanie  się  z  funkcjonowaniem  subkont  przeznaczonych  do 
dysponowania w ramach działalności gospodarczej w szkołach podstawowych 
i gimnazjach gminy Trzcianka. 

Komisja  otrzymała  pismo  FN.0003.1.2015.AG  z  dnia  20  kwietnia  2015  r. 
odnośnie funkcjonowania wyodrębnionych rachunków dochodów własnych w 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że komisja w materiałach na sesje otrzymała 
materiały, zawarty był   dokument, który informował na jakich zasadach można 
gromadzić  wypracowane  dochody  w  jednostkach  organizacyjnych  gminy  na 
subkontach.  Stwierdził,  że  do   zasadniczej  uchwały  w  tej  sprawie  są  na 
najbliższej  sesji  zaplanowane  zmiany.  Chodzi  o  gromadzenie  na  osobnym 
koncie środków np. z czynszu za mieszkania w Przedszkolu nr 4.  Zadał pytanie, 
czy jest wola radnych aby odczytać otrzymaną informację. 

   Radny A. Hałuszka stwierdził, że analizując  projekt uchwały dot.   zmiany 
uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w 
sprawie  określenia  oświatowych  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym 
planie i ich zatwierdzania zmienionej uchwałą Nr LXVI/502/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia 
oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 
rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu 
sporządzania  planu  finansowego,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  i  ich 
zatwierdzania  można stwierdzić, że dyrektora szkoły obciąża się dodatkowymi 
obowiązkami jak utrzymaniem i  konserwacją mieszkań.   Ma obawy, czy nie 
poszerza się zakresu obowiązku dyrektora, bo będzie musiał znać się na planie 
budowlanym, na remontach, konserwacji. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, ze nadzór nad budynkami szkół i przedszkoli w 
zakresie budownictwa prowadzić będzie Referat Budynków Komunalnych, oni 
oceniają zakres robót jaki będzie niezbędny w danym budynku. 

Przewodniczący obrad odpowiadając stwierdził, że owszem jest pobierany od 
lokatora fundusz mieszkaniowy, z którego dyrektor  będzie   wykonywać drobne 
naprawy i  będzie  miał  prawo zagospodarować  te  środki  na  cele  związane  z 
mieszkaniem ( jeśli chodzi o Przedszkole nr 4).   Musi być nadzór dyrektora nad 
eksploatacją  mieszkania  w  przedszkolu.   Mieszkanie  i  przedszkole  jest 
własnością  gminy  więc  gmina  musi  zagwarantować  odpowiednie  remonty. 
Zapoznał komisję jak funkcjonuje nadzór nad budynkami i pomieszczeniami w 
Powiecie. 

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie,  jaka  jest  kontrola  nad tymi  zgromadzonymi 
dochodami,  widzi,  że w Siedlisku,  Łomnicy wpływy są z obiadów i to dość 
znaczne.  

Radny  Edward  Joachimiak  zwrócił  uwagę  na  problem  czy  szkoły 
wydzierżawiając pomieszczenie umniejszają środki o dochody, które pokrywa 
szkoła, jak woda, prąd, ciepło.  

Komisja zwróciła się z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o wpisanie do planu 
pracy  komisji  tematu  o  przeprowadzenie  kontroli  na  temat  funkcjonowania 
subkont przeznaczonych do dysponowania w ramach działalności gospodarczej 
w szkołach podstawowych     i gimnazjach gminy Trzcianka ( koszty faktyczne 
utrzymania stołówek szkolnych czy wynajem pomieszczeń,  ile jest faktycznego 
zysku). 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że na podstawie ustawy o finansach publicznych 
samorządowe jednostki budżetowe jak szkoły, przedszkola i gimnazja i MGOPS 
mogą  gromadzić  na  dzielonym  rachunku    dochody  określone  przez  organ 
stanowiący. Są to dochody z zapisów, darowizn  i te, które wynikają z ustawy 
o  finansach  publicznych.  Są  to  dochody  z  wynajmu  pomieszczeń  jak   sale 
sportowe, mieszkania. W tej sprawie Rada Miejska podjęła uchwałę, także na 
najbliższej sesji będzie podejmowana w tej sprawie uchwałę, która upoważnia 
Przedszkole nr  4 do pobierania czynszu z mieszkania.  Przedszkole to będzie 
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gromadziło te dochody na swoim subkoncie.  Dochody mogą być przeznaczone 
na wszystko poza płacami. Taka forma jest zachętą do wykorzystania swoich 
pomieszczeń. Nadwyżki z subkont, na koniec roku przekazywane są do budżetu 
gminy.  

Przewodniczący  obrad  zapytał,  dlaczego  szkoła  w  Siedlisku  ma  wynik 
minusowy.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że do końca czerwca szkoła ta funkcjonowała jako 
szkoła  i  gimnazjum  oddzielnie.   Od  września  jako  Zespół  Szkół  posiadają 
oddzielny rachunek. 

Radny Adrian  Hałuszka  popiera  działania  Burmistrza  w zakresie  możliwości 
udostępniania  mieszkańcom  pomieszczeń  szkolnych  czy  przedszkolnych  na 
organizację przyjęć czy też prowadzenia w nich zajęć sportowych. 

Przewodniczący  obrad stwierdził,  że  wszystko zależy  od dyrektora  placówki 
i od ich zaangażowania. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził,  że  wszystkie  te działania  są  dobre ale 
dyrektor  nie  powinien  zapomnieć  komu  ma  tam służyć.  Zadał  pytanie  jeśli 
placówki wykazują dochody na subkoncie, czy te dochody są faktyczne i czy 
one uwzględniają koszty wynajmu jak woda, światło. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że są to dochody,    takie dane wykazane zostały  w 
sprawozdaniach kalie zostały przedstawione radnym. 

Komisja zapoznała się z informacją. 

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji:
-  pismo   Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  p.  Edwarda  Joachimiaka   dot. 
współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, wypracowanie stanowiska 
komisji.

Przewodniczący  obrad  odczytał  otrzymane  pismo,  poinformował,  że  komisja 
winna zają
 się w szczególności tematem dot. współpracy z powiatem  zdrowie, oświata i 
pomoc społeczna.  Poinformował, że na terenie gminy Trzcianka działa Szpital 
Powiatowy w Trzciance,  którego organem założycielskim jest  Rada Powiatu. 
Szpital realizuje potrzeby zdrowotne dla gminy Trzcianka i innych gmin oraz 
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związany jest umową kontraktową z NFZ. W umowie są określone na jakim 
polu  działa  szpital.  Ma  4  oddziały  jak  internistyczny,  kardiologiczny, 
pediatryczny,  ginekologiczno-położniczy   i  chirurgii  ogólnej,  Ma  dwa 
dodatkowe oddziały  jak ortopedii  i  rehabilitacji  ruchu.  Każda komórka ma 
określone  punkty,  które  musi  zrealizować.   Oprócz  oddziałów  są  poradnie 
specjalistyczne, funkcjonują one w Poradni przy ul. Staszica w Trzciance takie 
jak poradnia dermatologiczna i medycyny pracy, a druga Poradnia przy Szpitalu 
jak  Kardiologiczna  i  Chirurgiczna  i  Ortopedyczna.   Na  dzień  dzisiejszy  nie 
widzi  możliwości  utworzenia  innych  poradni  specjalistycznych  z  braku 
odpowiednich  lekarzy.   W ocenie  społeczeństwa  dostępność  do  poradni  jest 
mała, bo nie ma poradni pulmonologicznych czy neurologicznych. Taka sama 
sytuacja jest tez w Czarnkowie. W Trzciance także są poradnie K, te poradnie są 
prowadzone w dwóch przychodniach.  Być może powstanie oddział ZOL gdyż 
w powiecie nie ma takiego oddziału czy też oddziału geriatrycznego. Jest plan 
na lata 2014-2020 utworzenia takiego oddziału, który powstanie w Czarnkowie. 
Jest plan na przyszłość,    jeśli będą środki, to w systemie publiczno-prywatnym 
powstanie bardziej rozbudowany oddział rehabilitacyjny do 45 łóżek.  Obecnie 
kolejka na ten oddział wynosi od 6 miesięcy do roku.  Współpraca na tym tle 
jest w powiatem. Jest także kwestia współpracy publiczno-prywatnej.  Powiat 
także zamierza wykończyć budynek      wybudowany w Czarnkowie,  który stoi 
pusty,     w  stanie  surowym,  zamkniętym.  Potrzeba    jest  29  milionów  na 
wykończenie  tego  budynku.   W  Trzciance  potrzeba  jest  10  milionów  na 
powstanie nowego budynku.  Dodał,  że nie układa się współpraca pomiędzy 
lekarzem  rodzinnym  a  szpitalem.  Podał  przykład  wykonywania  badań 
laboratoryjnych przez centralne laboratorium i zleceniami lekarzy rodzinnych. 
Zwrócił   uwagę  na  problem  z  parkowaniem  samochodów  wokół  poradni. 
Poinformował,  że  powołana  komisji  była  na  terenie  Trzcianki  i  przeglądała 
obiekty  oświatowe   powiatu.  Planowane  są  prace  -   docieplanie  budynków 
szkolnych z  dotacji  unijnych.  Powiat  chce  skorzystać  z  tego programu  aby 
wszystkie działające obiekty szkolne na terenie powiatu były zmodernizowane 
pod  względem  energetycznym.   Poinformował,  że  ma  powstać  boisko 
wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzciance.  Poprosił  pana Burmistrza o 
informacje dot. współpracy z powiatem odnośnie oświaty. 

Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że spotkał się ze starostą w celu określenia 
zasad współpracy szkolnictwa średniego jak również  określenia w tym zakresie 
potrzeb.   Omawiane  były  kierunki  nauczania  szkolnictwa  zawodowego, 
wypracowano,  że  dwie  szkoły  zostaną  ukierunkowane  pod  katem 
przygotowania  kadry  do  naszych  zakładów  pracy.  Jeśli  chodzi  o  potrzeby 
lokalowe,  to  powołany  zespół  ma  przygotować  odpowiedź,  co  do 
funkcjonowania  hali  widowiskowo-sportowej.  Jeśli  zostanie  wybudowane 
boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół,  to także musi być udostępnione do 
potrzeb mieszkańców Trzcianki.  Jeśli chodzi o MDK i TDK, to   z tym tematem 
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te  jednostki  muszą  się  zmierzyć.  Do  końca  maja  takie  stanowisko  zostanie 
przedstawione  przez  komisję.      W  naszej  gminie  także  trwają  prace 
przygotowawcze do termomodernizacji obiektów oświatowych. 

Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  gmina  na  pewno  będzie  wspierać 
działania powiatu odnośnie termomodernizacji placówek oświatowych w naszej 
gminie.  Stwierdził, że boisko przy Szkole nr 3 jest dość duże, zastanawia się 
czy z partnerstwem powiatowym nie można wybudować parkingu na terenie 
boiska.  Parking służyłby pacjentom przychodni,  szkole i  przedszkolu.  Także 
służyłby MDK-owi. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że można jako działanie wspólnie z powiatem 
zwrócić  się  do  Powiatu,  o  wspólną  inwestycję  budowy  parkingu  na  boisku 
Szkoły Podstawowej Nr 3.  W tym rejonie jest walka o miejsce parkingowe. 

Radny Łukasz Walkowiak stwierdził, że może poczekać z propozycją budowy 
parkingi do czasu ogłoszenia prac powołanej komisji.

Przewodniczący obrad stwierdził, że parkingów jest nie za wiele w tym rejonie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że z całą świadomością stoi z boku i czeka na 
końcowe opracowanie powołanego zespołu.

Radny W. Perski stwierdził, że komisja winna wypracować swoje stanowisko na 
jakim obszarze  chce  współpracować  z  powiatem.   Na  najbliższej  sesji  będą 
przedstawiciele powiatu, oni przedstawią swoje stanowiska  i wtedy nasza rada, 
na  bazie  dostępnych  środków,  może  nakreślić  współpracę  z  powiatem. 
Wspólnie z powiatem powstają nowe chodniki na wsi. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  współpraca  to  dobra  wola,  aby  poprawić 
infrastrukturę na obszarach wiejskich, nie można dopuścić do tego, aby gmina 
dawała środki a powiat nie dokłada nic,  tylko robi na bazie naszych środków. 
Stwierdził, że jeśli chodzi o pomoc społeczną, nie ma współpracy z powiatem na 
tej płaszczyźnie. Inne zadania realizuje gminna inne powiat. 

Ad 6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   
1. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2015-2030;
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Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  zmiana  podyktowana  została 
zmianami  zaproponowanymi  na  najbliższą  sesję.   W wyniku  zmian  w 
budżecie zwiększeniu uległy: 

1. dochody o 657.059,00 zł,
2. dochody bieżące o 657.059,00 zł, 
3. wydatki o 697.761,00 zł,
4. wydatki bieżące o 688.909,00 zł,
5. zmniejszono nadwyżkę o kwotę 40.702,00 zł,
6. wprowadzono wolne środki w wysokości 40.702,00 zł. 

         Po przeanalizowaniu kształtowania się dochodów i wydatków na lata 
2013-2015 dokonano korekty wydatków bieżących i majątkowych na lata 2016-
2020  w  następujący  sposób  dokonano  zwiększenia  wydatków  należących 
zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe w roku 2016 o 3.000.000 zł w 
latach 2017, 2019, 2020 o 2.000.000,00 zł.  W roku 2016 zwiększono wydatki 
na obsługę długu o 214.500,00 zł a w roku 2017 – 30.350,00 zł.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

b) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
 
Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  zwiększono  plan  dochodów  w  tym  opłata 
targowa na  kwotę  7.500,00 zł,  oraz  zwiększono plan   za  odszkodowanie  za 
kradzież w Ośrodku Bajka na kwotę 4.180,00 zł. Zwiększono plan wydatków na 
dotację  dla  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych  z  przeznaczeniem   na 
konserwacje  i  remonty  rowów  melioracyjnych  będących  własnością  gminy 
Trzcianka.   W dziale 600 w planie wydatków wprowadza się zmianę nazwy 
zadania  aktualizacja  projektów  technicznych  drogowych  na  PT  drogi  w 
Siedlisku na kwotę 5.500,00 zł. W tym dziale zmniejsza się plan wydatków na 
kwotę 19.800,00 zł. Także się zwiększa  plan wydatków na kwotę 48.400,00 zl. 
z przeznaczeniem na pt- ścieżka rowerowa od jeziora Sarcz do jeziora Logo oraz 
oznakowanie  drzew do  wycinki.  Kwotę  20.400,00  zł  na  pt  dróg  Jesionowa, 
Jarzębinowa, Jaworowa. Prosiła o dopisanie drogi Chopina oraz o  zmniejszenie 
o 18.400 zł plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg. W dziale 700 zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 11.680,00 zł z przeznaczeniem na: remont obiektów 
gminnych 4.180,00 zł, remont zadaszenia na targowisku 7.500,00 zł.  W dziale 
750 przenosi się kwotę między paragrafami 1.109,00 zl. W dziale 758 zmienia 
się przeznaczenie środków rezerwy celowej na dotacje na realizacje programów 
profilaktycznych  w  wysokości  15  tys.  zł.  Na  wniosek  dyrektorów  szkół 
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wprowadza się przeniesienia między paragrafami. W przedszkolach zmniejsza 
się kwotę wydatków na remonty przedszkoli. Zaplanowano wydatki  2.500,00 
na projekt przebudowy instalacji cieplnej wody użytkowej w Przedszkolu nr 2. 
Zaplanowano  15  tys.  na  realizację  programów  profilaktyki  zgodnie  z 
Programem  Narkomanii.  W  dziale  900  w  planie  wydatków  w  kwocie 
147.768,00  na  gospodarowanie  odpadami  przeznacza  się  62.000,00  zł  na 
rekultywację  składowiska  oraz  85.768,00  zł  na  zarządzanie  składowiskiem. 
Zmniejsza  się  o  10.200,00 plan  wydatków na  zimowe utrzymanie  dróg.  Dla 
Muzeum  przeznacza  się  30  tys.  zł  na  wykonanie  remontu  elewacji. 
Zaplanowano wydatki na budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo 
w wysokości 8.852,00 zł w tym 150,00 zł na środki z funduszu sołeckiego w 
Biernatowie.  Zwiesza  się  plan  38.702  zł  plan  wolnych  środków.   Także 
wprowadza się zmiany w funduszach sołeckich.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0.

c) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów;

Skarbnik Gminy stwierdziła, ze w budżecie na 2015 r. zaplanowano zaciągnięcie 
kredytu  w  wysokości  2.706.431  zł.  Przeznaczony  zostanie  on  na  spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów. Do spłaty w tym roku 
zaplanowano kwotę 5.309.800,72 zł.  zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
jednostki samorządu teryt. Mogą zaciągać kredyty i pożyczki między innymi na 
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek.  Stwierdziła,  że  bez 
zaciągnięcia  kredytu  istnieje  obawa  niezrealizowania  zaplanowanych  zadań. 
Planowany  do  zaciągnięcia  kredyt  spłacony  zostanie  w  latach  2017-2019. 
Przewidywany  koszt  obsługi  przy  obecnej  wysokości  WIBOR  3M-  1,76  i 
spodziewanej marży banku wyniesie 421.589,00 zł. 
        Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

d) zmiany  uchwały  Nr  LIV/358/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28 
listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek 
budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na  wydzielonym  rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 
zmienionej uchwałą Nr LXVI/502/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 
września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LIV/358/13  Rady 
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Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  listopada 2013  r.  w sprawie  określenia 
oświatowych  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na 
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  utworzono  w  szkołach  i  gimnazjach 
prowadzonych  przez  gminę  Trzcianka  wydzielony  rachunek  dochodów 
własnych,  dodaje  się  do  wykazy  Przedszkole  nr  4  do  prowadzenia 
wydzielonego  rachunku.  Ma  to  związek  z  przyjęciem  przez  dyrektora 
przedszkola w trwały zarząd budynku przedszkola wraz z mieszczącym się w 
nim lokalem mieszkalnym.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 8, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

e) zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 
2015  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2015  rok,  zmienionej 
uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r. 
w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr  IV/21/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  w 
sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok;

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że projekt  uchwały zakłada zmianę nazwy 
zadania wskazanego w poz. 9 załącznika do uchwały – dotacja na realizację 
programów profilaktycznych, umożliwi to zastosowanie różnych form jego 
realizacji. 
 Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 9, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

 
f) zmiany uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 26 

czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016;

Radny A. Hałuszka prosi o poinformowanie jakie są możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na  realizację  zapisanych zadań w przedstawionym 
wieloletnim planie.
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Komisja  wnioskuje do pani prezes spółki ZIK o poinformowanie jakie SA 
możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  realizację  zapisanych 
zadań w przedstawionym wieloletnim planie.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 8, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w obrębie geodezyjnym Siedlisko;

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że  uchwała została już podjęta wcześniej ale 
zgodnie  z  rozstrzygnięciem Wojewody,  który  zalecił  dopisanie  par.  12  o 
treści:  „W  zakresie  granic  i  sposobu  zagospodarowania  terenów 
podlegających  ochronie,  ustalonych  na  postawie  odrębnych  przepisów 
ujawnia  się,  że  cały  obszar  objęty  jest  położny  w  obrębie 
udokumentowanego złoża węgla brunatnego nr WB450.”

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 9, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0.  

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w rejonie ulicy 27 Stycznia;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  na  wniosek  Pastora  Kościoła 
Zielonoświątkowego  opracowuje  się  ten  miejscowy  plan  zagospodarowania 
ternu, plan obejmuje okolice   kościoła Zielonoświątkowego. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 9, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

i) uchylenia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 
lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i 
zasad jego przeprowadzania;
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 9, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

j) uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
 29 marca 2001 r. w sprawie udostępnianie nieruchomości komunalnych 
w celu umieszczania  reklam,  zmienionej  uchwałą Nr XL/274/05 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
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XXIV/333/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29  marca  2001  r.  w 
sprawie udostępnianie nieruchomości komunalnych w celu umieszczania 
reklam.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  ze  projekt  uchwały  przygotowany  został  w 
związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, który wykazał, że ustalenia 
zawarte w podjętej uchwale na ostatniej sesji winny być zapisane w Zarządzeniu 
Burmistrza a nie uchwale Rady Miejskiej.   Burmistrz Trzcianki określi stawki 
w zarządzeniu Burmistrza.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 9, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

 
Ad 7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
Na poprzednim posiedzeniu nie zgłoszono wniosków.

Ad 8. Wolne wnioski.
Radny Adrian Hałuszka  prosi o przekazanie informacji jak na terenie naszej 
gminy działa karta dużej rodziny.

Ad 9. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący obrad zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący obrad
Maria Boduszek        Wacław Bala


