
Protokół Nr 6/ 15

 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23 czerwca 2015 r.

Obecni  członkowie  komisji  według  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Nieobecni radni: Wacław Bala, Adam Prankiewicz, Łukasz Walkowiak. 

W trakcie posiedzenia  dotarł radny Wiesław Natkaniec.

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

-  pani  Agnieszka  Ciemachowska  Kierownik  Referatu  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki,

- pani Ewa Januszkiewicz-Goroszkin – kierownik MGOPS Trzcianka,

- pani Barbara Fąferek – zastępca kierownika MGOPS Trzcianka,

- pani Bożena Niedźwicka Skarbnik Gminy Trzcianka,

-pani Joanna Zieńko- zastępca Skarbnika Gminy Trzcian ka.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Czesław  Rogosz  przewodniczący  Komisji 
Spraw Społecznych.

Posiedzenie  protokółowała Maria  Boduszek inspektor ds.  obsługi  biura  Rady 
Miejskiej Trzcianki.

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
i trwało od godziny 13,00 do 15.30.

Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 5/15 z dnia  21 kwietnia 2015 r.  

4. Opinia komisji nt. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki.
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5. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki – wypracowanie opinii komisji.

6. Sprawy wniesione do komisji:

-  pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r. przedstawiające ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2014 r.

-  Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2023- pismo Burmistrza Trzcianki 
z dnia 27 maja 2015 r. RPI.7014.2.2014.RZ.
7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   
8. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r. 
9. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Czesław Rogosz, 
przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie za 5 radnych. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 5/15 z dnia  21 kwietnia 2015 r.  
Protokół nr 5/15 z 21 kwietnia 2015 r. przyjęty został jednogłośnie za 5 radnych. 

Ad 4. Opinia komisji nt. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki.

Radny Edward Joachimiak przedstawił,  dołączoną do dokumentów na Sesję, 
wnioski  końcowe  opinii  Komisji  Rewizyjnej  wypracowanej  o  sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014. 

Cyt: „Wnioski końcowe:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że w oparciu o dostępne dokumenty, wyjaśnienia 
pracowników  urzędu  i  jednostek  organizacyjnych  gminy,  realizacja  budżetu 
gminy  w  2014  roku  przebiegała  prawidłowo.  Podjęte  działania  organu 
wykonawczego  zmierzały  do  pełnej  realizacji  zapisanych  zadań  przy 
zapewnieniu  płynności  finansowej  gminy.  W świetle  powyższych  stwierdzeń 
Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy  Trzcianka  za  2014  rok  i  nie  wnosi  uwag  do  strony  rachunkowej 
sprawozdania oraz realizacji budżetu.”
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Więcej uwag nie było. 

Komisja  w  wyniku  głosowania  jednogłośnie  pozytywnie  opiniuje  projekt 
uchwały w sprawie absolutorium, za 5.

Ad 5. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki – wypracowanie opinii 
komisji.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  skargę  złożył  pan  Zbigniew 
Markiewicz   na  niewykonanie  przez  Burmistrza  Trzcianki  uchwały  Rady 
Miejskiej Trzcianki Nr XXX/220/09 z dnia 10 września 2009 r. Poinformował, 
że powołany  został zespół do  przeprowadzenia wizji lokalnej na cmentarzu. W 
wizji uczestniczyli: radny Czesław Rogosz, radny W. Perski i pracownik Urzędu 
Miejskiego Jacek Kowalski. W wizji uczestniczył także skarżący pan Zbigniew 
Markiewicz.  Protokół  z  przeprowadzonej  wizji  członkowie  komisji  otrzymali 
przed komisją i stanowi załącznik do protokołu komisji. Poinformował, że w 
czasie  wizji  lokalnej  wyjaśnień  udzielono  skarżącemu,  poinformowano  że 
Uchwała Nr XXX/220/09 z dnia 10 września 2009 r. została jemu doręczona, 
natomiast  przedstawione  przez  skarżącego  sugestie  nie  dotyczą  przedmiotu 
skargi.

Radny Adrian Hałuszka  poprosił radnego W. Perskiego o ocenę tej sprawy. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  skarżący  wnosi,  że  wytyczone  miejsce   na 
cmentarzu  jest  za  wąskie  i  w  przyszłości  będą  problemy  z  pochówkiem na 
zarezerwowanym miejscu. Jest to grób rodzinny, jest tam pochowana jego żona. 
Jego  zdaniem,   jest  dosyć  miejsca   a  wytyczone  miejsca  są   zgodne  z 
obowiązujacymi przepisami.   Pan Markiewicz ma zrobiony szerszy nagrobek 
dla  żony.  Także  skarżący  wnosi,  że  jest  pomyłka  w  numerowaniu  grobów. 
Sprawa ta ciągnie się od roku 2007.  Jego zdaniem skarga jest bezzasadna. 
Więcej uwag nie wniesiono.
Komisja jednogłośnie za 5 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Trzcianki.

Ad 6. Sprawy wniesione do komisji:
-  pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r. przedstawiające ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2014 r.
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Przewodniczący  komisji  poprosił  panią  Kierownik  MGOP o  zabranie  głosu 
i wprowadzenie do przedstawionej oceny. 

Pani  Ewa  Januszkiewicz  –  Goroszkin  stwierdziła,  że  ustawa  o  pomocy 
społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania corocznie przez gminę ocenę 
zasobów  pomocy  społecznej,  którą  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu 
terytorialnemu  przedstawia  do  30  kwietnia  Radzie  Miejskiej.  Ocena  wraz  z 
rekomendacją będzie podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Ocena  zastąpiła  dotychczasowy  bilans  potrzeb.  Ustawodawca  doprecyzował 
obszary,  których  ma  dotyczyć  ocena,  tak  aby  analiza  zasobów  służyła 
jednocześnie ocenie efektywności systemu pomocy społecznej na tle lokalnej 
sytuacji społeczno- demograficznej. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Trzcianka, stanowi 
załącznik do protokołu.

Radny Czesław Rogosz zadał pytanie dotyczące pierwszej tabeli,   jest zapis na 
temat nieprzyznania miejsca w przedszkolu, a tabela jest pusta. Drugie pytanie 
dotyczyło, że na terenie naszej gminy jest wyszczególniona tylko jedna rodzina 
z problemem narkotykowym. 

Pani B. Fąferek stwierdziła, że nie wie czemu tak się stało, ale na pewno tabela 
była wypełniona. Powodem było brak miejsc i niespełnione kryteria przyznania 
miejsca w przedszkolu. Dodała, że nie może  wpisać więcej rodzin z problemem 
narkotykowym, jeśli nie ma oficjalnych zgłoszeń i rodziny nie są ujawnione.

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  w  przygotowaniu  tego  raportu  pracownicy 
MGOPS  włożyli  dużo  pracy   Wskaźniki  jakie  są  pokazane  w  tabelach  są 
niepokojące.  Wskaźniki  rosą  albo  leciutko  spadają.  W  prognozie  wszystkie 
wskaźniki  wzrastają.  Trzeba się  nad tym zastanowić.   Mowa jest  ogólna,  że 
obecnie  bezrobocie  spada.  Należy  się  zastanowić,  co  zrobić  aby  wskaźniki 
malały, bardzo dużo jest wydawanych posiłków. Może komisja i ośrodek takim 
problemem winna się zająć. Także wzrasta wskaźnik pomocy pieniężnej, jest to 
niepokojące.

Pani  B.  Fąferek  stwierdziła,  że  w  prognozach  zawsze  trzeba  iść  wzwyż. 
Wskaźniki  nie  spadają.  To  jest  prognoza.  Jest  tendencja  zmiany  ustawy 
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o  pomocy  społecznej,  prognozuje  się,  że  większość  pracowników  będzie 
pracowała w terenie.  Dodała, że  zasiłki stałe wzrastają w naszej gminie. 

Radny Edward Joachimiak prosi o wyjaśnienie tabeli nr 1. Dlaczego się taka 
liczba  powtarza.  Takie  dane  są  kłamliwe,  skoro  program narzuca  dane.  Nie 
powinniśmy się z tym godzić, powinniśmy się do tego odnieść, bo wtedy dane 
są nieprawdziwe.  Kierownictwo MGOPS powinno do Regionalnego Ośrodka 
się zwrócić z takim wnioskiem aby program nie narzucał danych. 

Pani B. Fąferek stwierdziła, że takie dane narzuca program GUS i często dane 
są już wpisane w tabelach. 

Radny Adrian Hałuszka zapytał o wolontariat, prognozy nie są optymistyczne. 
Zadał  pytanie,  co  pracownice  MGOPS  myślą  o  Centrach  Integracji 
Społecznych.  

Pani B. Fąferek stwierdziła, że nie ma chętnych, jest współpraca z hospicjum. 
Jest potrzeba zatrudnienia pracowników w terenie.  Jeśli chodzi o Centra, to była 
kiedyś na takim szkoleniu, było powiedziane, że to się  nie opłaca, wyszkolenie 
członka kosztuje, a nie ma pewności, że pracę ten członek otrzyma.   Często 
proponuje się pracę podopiecznym z naszej gminy, ale im się nie chce pracować. 
Zawsze im coś nie pasuje. 

Pani Ewa Januszkiewicz- Goroszkin stwierdziła, że jest to bardzo wysoki koszt 
prowadzenia  Centrum.  Pieniądze,  które  można  uzyskać  od  Wojewody  czy 
Marszałka nie w pełni pokrywają poniesionych kosztów utrzymania centrum. 

Przewodniczący  komisji  zapytał,  czy  są  wymogi  stawiane  wolontariuszom 
MGOPS.

Pani  Ewa Januszkiewicz- Goroszkin wszystko zależy, w naszym ośrodku nie 
ma miejsca aby wolontariusz pracował, nie można go wysłać w teren czy do 
pracy w księgowości.  Mógłby pracować w świetlicy, ale Ośrodek ma swoich 
wolontariuszy  kiedy  jest  taka  potrzeba.  MGOPS  ściśle  współpracuje  z 
hospicjum. 
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Pan Piotr Starosta zna problemy  ośrodka a zwłaszcza jeśli chodzi o asystenta 
rodziny.

Pani  B.  Fąferek  stwierdziła,  że  ośrodek  ma  1  asystenta.   Nie  ma  potrzeby 
zatrudnienia większej liczby asystentów, bo wszystko opiera się o pieniądze. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że Centra Integracji Społecznych, to one 
generalnie się nie sprawdziły. Niektóre w Polsce funkcjonują. Było założenie dla 
organizacji pozarządowych, a gmina jest tylko współorganizatorem, aby pomóc 
znaleźć  miejsce  dla  osób  trwale  bezrobotnych  i  aby  otrzymali  wsparcie 
w postaci miejsca pracy. Jest to sztuczny twór, koszty są duże w stosunku do 
osiągniętego  efektu.  Wolontariat  w  Ośrodkach  pomocy  to  bardzo  delikatna 
sprawa,  także taki  wolontariusz musi  mieć odpowiednie przygotowania i  nie 
wszystkie osoby takie mają. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest gdzieś zachwiana równowaga udzielania 
pomocy społecznej  a  aktywizacją  zawodową wśród mieszkańców. Wskaźniki 
rosną  jako  dochód  na  1  mieszkańca  i  dlatego  gmina  otrzymuje  ograniczone 
subwencje.  Z drugiej strony MGOPS wykazuje, że trzeba zwiększyć  środki na 
pomoc społeczną, bo przybywa osób oczekujących i uprawnionych na pomoc. Z 
przekazywanych  środków z  budżetu  gminy  na  pomoc  społeczną  wynika,  że 
gmina Trzcianka jest gminą bardzo biedną. Ponadto jest taka grupa społeczna, 
która nigdzie nie pójdzie do pracy.  Jest łatwość dostępu do pomocy społecznej. 
Najgorsze jest to, że część z nich jest   młodych osób. Pracodawcy mówią, że w 
Trzciance  nie  ma  ludzi  do  pracy.   Analizowana  jest  zmiana  systemu 
przyznawania pomocy społecznej w Trzciance. 

Pani Ewa Januszkiewicz- Goroszkin stwierdziła, że niejednokrotnie wiadomo, 
że  ktoś  pracuje  ale  trudno  to  udowodnić.  Decyzje  wydawane  są  tylko 
wnioskodawcy i wydawane są w czasie godzin pracy. Zgadza się z wypowiedzią 
pana Burmistrza.

Radny  W.  Perski  -  należy  się  zastanowić  aby  znaleźć  rozwiązania  spraw 
pomocy  społecznej  systemowe,  nie  doraźne,  aby  ludziom  pomagać  a  nie 
rozdawać pieniądze gminne. Cieszy się, że sklep na osiedlu Słowackiego nie 
prowadzi  handlu  alkoholem,  może  trzeba  to  rozpowszechnić  i  żeby  w  ślad 
poszły inne sklepy. 
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Radny Edward Joachimiak stwierdził, że to, że sklep na osiedlu Słowackiego nie 
sprzedaje alkoholu jest bardzo dobrze, najlepiej dawać żywność, bo jest małe 
prawdopodobieństwo, że ją sprzeda. Jeśli decyzja Ośrodka dotyczy żywności, to 
tylko może realizować w tym sklepie bez alkoholu, używek. Problemem jest 
problem wiejski. Jak to zrobić. System musi być jeden.

Radny Adrian Hałuszka zastanawia się nad współpracą MGOPS z Caritasem jest 
to organizacja pozarządowa, która też rozdaje potrzebującym żywność. 

Pani  Ewa Januszkiewicz-  Goroszkin  stwierdziła,  że  od  2  lat  Caritas  już  nie 
rozdaje żywności. Szkoda tej żywności z Caritas, trafiała ona do ludzi a była 
taka  opinia,  że  kasza  i  mleko  jest  im  niepotrzebne.  Żywność  dawana  była 
zwierzętom a nie ludziom.  Podziękowała za udział w komisji, że mogła się na 
temat opieki wypowiedzieć, komisję zaprasza do siedziby MGOP. 

Komisja zapoznała się z  przedstawioną   oceną i nie wniosła uwag. 

-  Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2023- pismo Burmistrza Trzcianki 
z dnia 27 maja 2015 r. RPI.7014.2.2014.RZ.

Radny  Witold  Perski  poinformował,  że  wczoraj  odbyła  się  Komisja 
Gospodarcza, która analizowała sprawy WPI. Na posiedzeniu komisji ustalono, 
że sprawa WPI będzie analizowana w miesiącu sierpień, wrzesień. 

Komisja przychyla się do propozycji Komisji Gospodarczej i sprawą zajmie się 
we wrześniu. 

Ad 7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 

a)   zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  wraz  ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok;

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.
 

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.
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c) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki  poinformował, że wprowadza się 
następujące zmiany po stronie dochodów:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 161.400,00 zł, w tym:

1) 116.400,00 zł - sprzedaż grobów wzmocnionych,

2) 4.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę gruntów 
rolnych,

3) 35.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za lokale 
mieszkalne,

4) 6.000,00 zł - wpływy ze zwrotów opłat sądowych i komorniczych.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan dotacji dla Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł w § 4300 na utrzymanie rowu 
melioracyjnego.  

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.250,00 zł na budowę zjazdów na ulicy 
Żwirowej (§ 6050).

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na budowę progu 
zwalniającego na ulicy Staszica (§ 4300).

Zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł plan wydatków na budowę chodnika 
od ulicy Kopernika do ulicy Wspólnej w Trzciance.

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na oznakowanie ulic.

8



Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na remonty bieżące dróg, a 
zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na profilowanie dróg.

W planie wydatków na projekty techniczne dróg Jesionowa,  Jarzębinowa, 
Jaworowa, Chopina przenosi się kwotę 20.400,00 zł z § 4300 do § 4170  na 
wynagrodzenia bezosobowe. 

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł na naprawę tablic informacyjnych 
(Nadnotecka Grupa Rybacka).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na remonty budynków 
komunalnych, a zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych 
z przeznaczeniem na budowę zbiornika bezodpływowego Siedlisku 62.

Zmniejsza sie o kwotę 59.460,00 zł plan wydatków na zapłatę czynszów do 
wspólnot mieszkaniowych (§ 4400).

 Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na PT termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej (§ 4300).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 9.650,00 zł plan wydatków na wykupy gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.530,00 zł, w tym:

 1) 8.000,00 zł remont kaplicy cmentarnej (§ 6050),

2) 116.400,00 zł budowa grobów wzmocnionych (§ 6050),

3) 15.130,00 zł projekt techniczny i koncepcja budowy grobowca na cmentarzu 
komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w Mauzoleum na Placu 
Pocztowym.
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Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.230,00 zł na nadzór nad instalacją 
klimatyzacji na sali sesyjnej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł (§ 6060) na doposażenia sali 
sesyjnej Urzędu (zakup urządzeń do transmisji sesji).

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.000,00 zł (§ 4210) na zakup 
wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń w budynku urzędu.

Zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 
modernizację i nagłośnienie sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł (§ 4300) plan wydatków na współpracę z 
miastami partnerskimi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przenosi się plan wydatków na nagrody w konkursie "Piękna Wieś" kwotę 
5.400,00 zł z § 4210 do § 4190.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na remont pomostów.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem 
kryzysowym o kwotę 3.075,00 zł (§ 4210) i przeznacza się na zakup 
oprogramowania do serwera - zdalne sterowanie wszystkimi syrenami 
znajdującymi się na terenie gminy (§ 6060). 

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł na składkę do stowarzyszenia "Bezpieczna 
Gmina".

Dział 801 Oświata i wychowanie
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Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej w Łomnicy o kwotę 300.000,00 zł. 

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na budowę oczyszczalni 
ścieków przy Szkole Podstawowej w Łomnicy (§ 6050).

Przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej 
Nr 3.

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł na remont toalet w budynku 
Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł na projekt techniczny 
termomodernizacji Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80110 gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na wymianę piasku na boisku 
przy Gimnazjum Nr 1.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przenosi  się  kwotę  1.354,00  zł  z  §  6060  z  zadania  "zakup  traktorka  
i kosiarki do utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Łomnica"  
do  §  4210  z  przeznaczeniem  na  zadanie  "zakup  kosiarki  do  utrzymania 
gminnych terenów zielonych w sołectwie Łomnica". Środki pochodzą z nagrody 
w konkursie "Piękna Wieś".

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
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zmniejsza się o kwotę 42.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych 
(§ 6050) na budowę oświetlenia w Białej na ulicy Gorzelnianej oraz na ulicy 
Górne Podwórze.

Zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł plan wydatków na poprawę efektywności 
oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzcianka (§ 6050).

 Zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł na poprawę jakości oświetlenia w 
Białej na ulicy Górne Podwórze (§ 4300) oraz 25.900,00 zł na poprawę jakości 
oświetlenia w Pokrzywnie (§ 4300).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu Kultury o kwotę 14.000,00 
zł z przeznaczeniem na organizację imprez letnich (Dzień Seniora, Lipcówka).

Rozdział 92118 Muzea

Zwiększa się plan dotacji dla Muzeum o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem 
na remont.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na obiekty sportowe, w tym:

1) 8.900,00 zł - zakup oraz montaż sterownika pompy na stadionie 
(§ 6050),

2) 9.500,00 zł - budowa zasilenia energetycznego na boisku w Siedlisku 
(§ 6050),

3) 1.800,00 zł - oświetlenie boiska sportowego w Siedlisku (§ 4300),

4) 18.000,00 zł - budowa chodnika przy boisku w Siedlisku (§ 6050),

5) 55.000,00 zł - zakup oraz montaż ogrodzenia boiska na stadionie OSIR 
(§ 6050).

Przenosi się kwotę 4.305,00 zł w § 4300 z zadania "remont ogrodzenia 
i naprawa bieżni" i przeznacza się na naprawę makiet ryb w parku ryb 
słodkowodnych.
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Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków na zajęcia pozalekcyjne - 
wyjazdy dzieci na basen na naukę pływania (§ 4300).

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wprowadza się zmiany na wniosek sołectwa Niekursko, zgodnie 
z załącznikiem do projektu uchwały.

Pani Skarbnik Gminy Bożena Niedźwiecka poinformowała, że dzisiaj tj. dnia 22 
czerwca  2015  r.  zostało  skierowane  pismo  do  Pana Edwarda  Joachimiaka 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki nr FN.3021.42.2015.IZ  z prośbą 
o wprowadzenie dodatkowych zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok na sesji  Rady Miejskiej  Trzcianki  w dniu  
25 czerwca 2015 r., w tym:

a) zwiększa  się  plan  wydatków w dziale  801 rozdział  80110 §  4270 
o kwotę 5.000,00złz przeznaczeniem na remonty w Gimnazjum Nr 1,

b) zwiększa  się  plan  wydatków w dziale  854 rozdział  85412 § 4210 
o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup elementów zestawu 
ogrodowego dla sołectwa Biernatowo,

c) zmniejsza się o kwotę 8.702,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 
zadanie "budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo" (dział 
926 rozdział 92601 § 6050),

d) zmniejsza  się  o  kwotę  1.298,00  zł  plan  wydatków na  czynsze  do 
wspólnot (dział 700 rozdział 70005 § 4400),

e) rozwiązuje się rezerwę celową na zakup sprzętu przeciwpożarowego 
i  odzieży  ochronnej  dla  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
kwocie 19.721,60 zł i przenosi się środki z działu 758 rozdział 75818 
§  4810  (rezerwy)  do  działu  754  rozdział  75412  §  6230  (dotacje 
celowe  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów 
realizacji  inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z przeznaczeniem 
na dotację dla Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Niekursku na zakup 
motopompy TOHATSU M 16/8,

f) w wydatkach  funduszu  sołeckiego  w dziale  900  rozdział  90004  § 
4210 przenosi się kwotę 150,00 zł z zadania "zakup grabi, łopaty, itp. 
materiałów  oraz  wyposażenia  do  pielęgnacji  terenów  zielonych 
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w  sołectwie  Radolin"  na  zadanie  "zakup  kwiatów  do  nasadzeń 
w sołectwie Radolin".

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 5, przeciw 0, wstrzymał się 
1.

c) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Biblioteki 
Publicznej      Miasta  i  Gminy  im.  Kazimiery  Iłłakowiczówny  w 
Trzciance,

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

d) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Ziemi  
     Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

     e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Trzcianeckiego 
          Domu     Kultury w Trzciance,
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

    f) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych 
           na ławników,
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

h) wystąpienia  pokontrolnego z  przeprowadzonej  kontroli  wyremontowanych 
sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno,

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

i) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w 
rejonie ulicy Ogrodowej,

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

j) określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność 
gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom.
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Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  projekt  uchwały  poszerza   możliwość 
wykupienia   przez  dotychczasowych  najemców  lokale  mieszkalne.  Projekt 
uchwały  jest  realizacją  postulatu  Klubu  Radnych.  Jednocześnie  w  projekcie 
zaproponowano bonifikatę   od ceny w wysokości  99 %  przy  równoczesnej 
sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych w tym budynku.

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

k) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki,
Projekt  uchwały  był  omawiany  podczas  realizacji  punktu  5  porządku 
posiedzenia. 
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

l) udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu,
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały dotyczy budowy chodników 
łącznie z powiatem we wsi Pokrzywno i Nowa Wieś. 
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

m) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu.
Burmistrz Trzcian ki stwierdził, że w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 
50 tys. zł na współpracę z WZDW na realizację zadań drogowych. Ustalono, że 
będzie to przedsięwzięcie  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości 
Siedlisko,  polegające  na  budowie  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych.  W 
przypadku gdy koszty będą mniejsze od środków przeznaczonych na budowę 
sygnalizacji  świetlnej  ostrzegawczej  na przejściu dla  pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 180 w Siedlisku.
Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

n) utworzenia odrębnego obwodu  głosowania w ogólnokrajowym referendum 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Komisja wyraziła opinię pozytywną. Glosowało za 6 radnych.

Ad 8. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, ze zapoznał się z projektem planu pracy i 
prosi o rozważenie takich mian, a mianowicie:
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- w miesiącu lipcu zająć się tematem: Informacja o zasobach  mieszkaniowych 
komunalnych w gminnie Trzcianka oraz określenie potrzeb w tym zakresie, 
natomiast tematem barier architektonicznych zając się w innym terminie i w innej 
formie,

      - w miesiącu wrześniu proponuje,  w związku z decyzją MEN oraz sygnałami, ze 
w Trzciance są wolne miejsca w przedszkolach, wprowadzenie tematu : Analiza 
informacji na temat przyjęcia dzieci do żłobka,  przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w roku bieżącym. 

 
Lipiec

1. Informacja  o zasobach  mieszkaniowych komunalnych w gminnie Trzcianka 
oraz określenie potrzeb w tym zakresie.   

3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień 
Przerwa urlopowa

Wrzesień

      1. Analiza informacji na temat przyjęcia dzieci do żłobka,  przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w roku bieżącym. 
 2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy wniesione do komisji.

Październik 

1.Informacja o półrocznej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

   Problemów Alkoholowych.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy wniesione do komisji.

Listopad

1.Praca nad budżetem gminy na 2016 r. 

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień

1.Praca nad budżetem gminy na 2016 r. 
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2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy został przyjęty  wraz z zgłoszonymi poprawkami jednogłośnie 6 za. 

Ad 9. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
Nikt  od  odpowiedzi  na  wnioski  komisji  znajdujące  się  Rejestrze  Wniosków 
komisji w nie wniósł uwag. 

Ad 10. Wolne wnioski.
Radny  Czesław  Rogosz  wnioskuje  o  odnowienie  figurki  usytuowanej 
skrzyżowaniu ul. Ogrodowej przy Nadleśnictwie Trzcianka.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  figurka  nie  jest  usytuowana  na  terenie 
gminnym, musi ustalic właścicieli, sprawę przyjął do załatwienia. 

Ad 11. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz
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