
P r o t o k ó ł  Nr XXXI /12

z    sesji    Rady   Miejskiej Trzcianki   z dnia  20  września  2012r. 

Sesja    odbyła się w sali  sesyjnej  Urzędu Miejskiego Trzcianki.  Rozpoczęła  się 
o godz. 1300, a zakończyła o godz   21 °°.
 
Porządek  obrad,  wraz  z  załączonymi  materiałami,  jakie  otrzymali  radni  na  sesję, 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

W sesji uczestniczyło 20  radnych, zgodnie z załączoną listą obecności – załącznik 
nr 2.  Nieobecny radny – Jan Kłundukowski.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Ignasiński.

Protokołowała Danuta Komarnicka  inspektor ds. obsługi Rady. 

W sesji uczestniczyli również:

- sołtysi sołectw gminy Trzcianka – lista obecności stanowi załącznik nr  3, 
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik nr 4 .

Radni  otrzymali na sesji celem zapoznania się  : 

-  informację  o  realizacji  prac  dotyczących   wdrażania  systemu  gospodarowania 
odpadami, co  stanowi załącznik nr  5,

-  uchwałę nr  SO-0953/34/17/2012 Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Poznaniu 
z dnia 10 września 2012 r ( wpłynęło do Urzędu -14.09.2012r) dot. wydania opinii 
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r, co  stanowi  załącznik 
nr  6.

Ad 1) Otwarcie obrad.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej pan Włodzimierz Ignasiński 
witając: 
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Marka Kupsia Burmistrza Trzcianki,

     - panią Grażynę Kasperczak Zastępcę Burmistrza Trzcianki,
- pana Piotra Birulę Zastępcę Burmistrza Trzcianki,

     - panią B. Niedzwiecką Skarbnika Gminy,
     - kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
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     - sołtysów, 
- oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach.

Otwierając obrady, Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy   20 
radnych,  co  przy  ustawowym składzie  21  radnych stanowi  quorum,  przy  którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki.  
Przewodniczący  Rady  wyznaczył do  liczenia  głosów  w  głosowaniach  jawnych: 
radnego Piotra  Złocińskiego i  Marcina Wydartego. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do porządku obrad, który radni otrzymali na 
piśmie,  zgodnie  ze  statutowym  terminem,  wraz  z  materiałami  na  sesję,  jak 
w załączniku nr 1 do protokołu. 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  na  poprzedniej  sesji  była  uwaga  o  uzupełnienie 
protokołu  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  czerwca  2012  r.,  pojawiła  się 
wątpliwość, czy to sceno gramowe uzupełnienie będzie możliwe, okazało się jednak 
możliwe  i  wielkie  podziękowanie  dla  pani  Marzeny  Domagały.  Proszę  więc 
o wprowadzenie do porządku  obrad, zatwierdzenie protokołu  Nr XXVIII/12 z  sesji 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  czerwca  2012r.  i  będę  prosił  o  uzupełnienie 
porządku obrad. Następnie zwrócił się z pytaniem do Burmistrza.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  chciałbym  zgłosić  do  porządku  obrad   następujące 
projekty uchwał:
a)  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy 
Trzcianka na lata 2012-2052, co stanowi załącznik nr 7 ; 
b)  projekt   uchwały   w sprawie   zmiany budżetu  gminy Trzcianka na 2012 rok, 
co stanowi załącznik nr 8 .
Następnie zaproponował następujący porządek posiedzenia dot. punkt 4: 

a)  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy 
Trzcianka na lata 2012-2052 ; 
b) projekt  uchwały  w sprawie  zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok ;
c) projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;
Pozostałą  część porządku punktu 4 bez zmian

Następnie  dodał,  chciałbym  poprzedzić  przyjęcie  uchwały  budżetowej  krótką 
prezentacją,  która  będzie  między  innymi  wstępem  do  dyskusji.  Poproszę   też 
o przerwę techniczną  aby zamontować  sprzęt.

Radny  A.  Cija  dodał,   nie  ma  uwag  do  zaproponowanych  przez  Burmistrza 
projektów  uchwał  do  porządku  obrad.  Proponuje   wprowadzenie  zatwierdzenia 
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protokołu  Nr  XXVIII/12  z  28.06.2012r.   i    aby   w   porządku  obrad   zmienić 
kolejność  proponowanych projektów uchwał w sposób następujący:

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a)    wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego do Zakładu Inżynierii 
Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance;
b)  odpowiedzi na skargę;
c)  rozwiązania  „Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji”  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością w Trzciance;
d)  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2012-2052; 
e)  zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok;
f)  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
zaciągniętych kredytów.
Proponuję  podjęcie trzech pierwszych uchwał i  aby rozpocząć  prezentację pana 
Burmistrza.   Ponadto  aby   projekt   uchwały   w  sprawie  zmiany   Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2012-2052   i   projekt   uchwały 
w sprawie   zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok,    rozpatrywać razem 
i  pytania  jakie  padały  na  komisjach,  jakie  nasunęły  się  teraz  (  niektórzy  radni 
otrzymali  teraz  materiały   dzisiaj),  przerwa  w  sesji  do  następnego  czwartku 
i podjęcie trzech uchwał:  4 d, 4 e i 4 f  w czwartek za tydzień.

Radny K. Czarnecki dodał,  zgadzam się za wprowadzeniem tych projektów uchwał 
ale mam prośbę do pana Burmistrza  jak będzie prezentacja i będziemy dyskutować 
na  temat  budżetu,  żeby   analizować   poszczególne   rozdziały.  Dalej  dodał, 
otrzymujemy informacje dotyczącą wykreślenia  pewnych   zadań a  ja nie wiem co 
to jest np.  wykreślenie na melioracje  67.000 zł, nic to dla mnie nie mówi. Proponuję 
co wykreślamy, jakie zadania, jakie są podjęte umowy, co chcemy zrealizować  a co 
po  prostu   wykreślamy,  ewentualnie   z  tej  dyskusji  wyniknie,że  trzeba  będzie 
niektóre  rzeczy  zostawić  mimo  braku  środków  finansowych,  a  może  nie  które 
zadania nie wymagają pilnego zrealizowania i można to przenieść w czasie.

Burmistrz  M.  Kupś   uzupełnił,  jeśli  chodzi  o  punkt  3  porządku:    „Gospodarka 
mieszkaniowa  w gminie Trzcianka”, to   zagadnienie   jest w trakcie  przygotowania, 
więc proponuję  o  wykreślenie  punktu 3  Gospodarka mieszkaniowa  w gminie 
Trzcianka,  z porządku posiedzenia i przeniesienie na kolejną  sesję.
Następnie  odniósł   się  do   zaproponowanego   przez  radnego  A.  Ciji  porządku 
posiedzenia, stwierdził, nie neguję kolejności  porządku, natomiast jeśli przeniesiemy 
dyskusję  budżetową, zmiany w budżecie  na następną  sesję, to opóźni  możliwość 
złożenia  wniosku  o  kredyt.  Jest  to  istotne  abyście  państwo  zdali  sobie  sprawę 
z powagi sytuacji. Otrzymaliście państwo szereg dodatkowych wydruków, mam na 
dzieje,  że macie państwo przed sobą informację dot.   liczy  etatów  wykazanych 
w  arkuszach   organizacyjnych,  zestawienie  danych  mających  wpływ  na  wzrost 
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wynagrodzeń w latach 2008-2012 w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Trzcianka, dotację dla publicznej szkoły podstawowej  prowadzonej przez inną 
osobę  prawną  dot.  też  Stowarzyszenia  w  Rychliku,wykonanie  budżetu  gminy 
Trzcianka do 31 sierpnia 2012r- w odniesieniu do Urzędu. Dalej dodał, opóźnienie 
debaty nad budżetem i niezatwierdzenie dzisiaj zmian budżetowych, w bardzo istotny 
sposób  może  pogorszyć  naszą  sytuację  finansową  i  może  zabraknąć  nam  czasu 
o  ubieganie  się  o  kredyt.  Następnie   odniósł  się  do  wniosku   radnego 
K. Czarneckiego, stwierdził, wszystkie zmiany są podane rozdział, po rozdziale są 
w  części-   uzasadnienie,   podane  szczegółowo  z  komentarzem.  Ja  mogę 
dopowiedzieć coś, to jest dziewięć  stron panie Czarnecki, ja  mogę zreferować ale 
nie  rozumiem  intencji. Zmiany budżetowe  robi się po to aby wprowadzić zmiany 
porządkowe  wynikające  między  innymi  z   dodatkowych  środków,  które  idą  na 
dotacje lub  wynikające z rachunków …....... a w szczególności  potrzeba dokonania 
znacznych zmian w pierwszej  kolejności  dot.  szkół  dział  801 i  dział  854,  to  jest 
bardzo istotne ponieważ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny a po drugie zakres tych 
zmian upoważnia do tego abyśmy w sposób szczególny  na te zagadnienie pochylili 
się.  Są  również   na  widowni   pracownicy  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej, którzy  są  w jasno określonym celu. Od dłuższego czasu nie otrzymują 
podwyżek.  Na dzień dzisiejszy ich średnie  wynagrodzenie  jest prawie dwukrotnie 
niższe niż  jak to jest  w oświacie. Przekładanie  przez radnego A. Ciji podpunktu 
porządku posiedzenia   na kolejną sesję, tylko taką sytuację  pogarsza. Bardzo proszę 
aby   w dniu dzisiejszym radni  podjęli uchwałę w sprawie WPF, uchwałę w sprawie 
zmian  budżetowych  i  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu.  Jeszcze  raz  proszę 
o wykreślenie punktu 3 porządku posiedzenia.

Przewodniczący Rady  dodał,  jeśli chodzi o dzisiejszy porządek obrad,  nie ma  tu 
żadnej  różnicy zdań, jeśli chodzi o kolejność uchwał. Ta różnica zdań jest wyraźna, 
jeśli   chodzi  o  przebieg  sesji.   My  na  początku  sesji  nie  musimy  decydować 
o przerwie w sesji,  być może  rzeczywiście   w trakcie  sesji,   jak pan Burmistrz 
przedstawi    takie argumenty,  że państwo zmienicie   zdanie. Jeśli taka przerwa 
w sesji, waszym zdaniem z  kolei  będzie potrzebna, to  taka zmiana jest możliwa 
w  głosowaniem  Rady  a  więc   w  tym  momencie,  nie  musimy  się  do  tego 
przekonywać. Proponuję, jeśli jest tu zgodność co do kolejności uchwał, to  abyśmy 
taki porządek przyjęli. 

Radny K. Czarnecki dodał,   Panie  Przewodniczący   Rady i   Panie Burmistrzu, 
w ubiegłym tygodniu, bo tydzień minął od ostatniej sesji, otrzymałem  zaproszenie na 
sesję w dniu dzisiejszym. Przewodniczącego Rady, dopytywałem się dlaczego nie 
ma  punktu  zmian  budżetowych.  Pan  powiedział,  że  do  wieczora  jest  dużo  czasu 
i  takie  zmiany  budżetowe   pan  zaproponuje.  Minęła  sesja  i  takich  zmian  nie 
otrzymałem.  W  programie  nadal  zmian  nie  było.  Przewodniczący  Komisji 
Gospodarczej stwierdzi,że jak będą zmiany budżetowe w piątek i  jak ich otrzyma, to 
zwoła Komisję. Zwołał Komisję  o dziwo otrzymałem zaproszenie i też znowu nie 
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było  zmian  budżetowych   ale  na  Komisji  zjawiła  się  pani  Skarbnik,  przyniosła 
propozycje  zmian  budżetowych i krótko zaczęła omawiać. Dzisiaj mamy czwartek, 
panie  Burmistrzu  pan  dzisiaj  wnosi   ze   swej  strony  dyskusję   na  temat  zmian 
budżetowych.  Sytuacja   finansowa  Gminy  Trzcianka  jest  bardzo  trudna.  Pan 
powtarza cały czas o tej oświacie  jakby pan   chciał się pozbyć wszystkich  szkół 
w Trzciance i nauczycieli i to panu rozwiąże problem budżetowy. Ja uważam, że są 
różne dziedziny życia, na których trzeba oszczędzać i nie wszystkie  wydatki są tak 
pilne. Jeszcze raz  powtarzam, to co powiedziałem na ostatniej  sesji,  w ubiegłym 
roku  kiedy był zaciągany kredyt aby spłacać  kredyt,  to był taki moment aby podjąć 
decyzję   dot.  zmian   wydatków  budżetowych  bieżących.  Dalej  dodał,   w  dniu 
dzisiejszym chciałbym się dowiedzieć, czym pan się kieruje, że niektóre zostawia pan 
zadania a niektóre pan wykreśla. W sprawozdaniu  za pierwsze półrocze  bardzo dużo 
pozycji jest na zero, mówiło się, że to będzie realizowane w drugiej połowie roku 
dlatego  ja  podtrzymuje  wniosek.  Jak  będzie  pan  prezentował   prosiłbym 
o uszczegółowienie  to co będzie pan chciał,  a ja będę panu zadawał pytania.

Burmistrz M. Kupś  odniósł się  do  wypowiedzi radnego K. Czarneckiego,  pan 
powtarza  jak mantrę  to samo, prosiłbym  o pańskie propozycje . Te  dziewięć  stron 
to jest efekt pracy  naszej siedmiodniowej. Dowiedziałem się  dzisiaj na sesji,że nie 
będą   realizowane  zmiany   budżetowe  gminy,  cieszę   się  bardzo,  że  pan 
Przewodniczący  Rady   je  ustalił.  Ale   w  czwartek   w  godzinach  wieczornych 
pozwoliłam pracownikom żeby  poszli  do  domu skoro  nie  będzie  budżetu,  to  im 
należy się odpoczynek. Podjęliśmy prace w piątek i poniedziałek i okazało się, że 
otrzymaliśmy  kolejne  informacje,   zmuszające  nas  do  istotnych  korekt.  Nie 
uniknęliśmy  pewnych  błędów  i  tu  się  przyznajemy,  później  powiemy  w  którym 
miejscu. To wymagało   olbrzymiej  pracy, większość tych informacji macie  państwo 
w tych tabelach, które otrzymaliście. Ja rozumiem,że otrzymaliście je dzisiaj i jest 
mało  czasu   ale  my  potrzebowaliśmy   na  to  wielu  godzin  aby  te  cztery  tabele 
przygotować.   Bardzo proszę abyście państwo   naszą  pracę uszanowali.

Radny K. Oświecimski  zapytał,  czy w przypadku podjęcia jakiejkolwiek uchwały 
z porządku obrad  i  ewentualnego  przeniesienia sesji na  inny  termin, czy uchwała 
wcześniejsza  podjęta   jest ważna  i zaczyna działać.

D.  Ciesielska  wyjaśniła,  patrząc  na  ostatni  paragraf  danej  uchwały  wskazuje,  że 
uchwała jest ważna od dnia podjęcia, czyli ten dzień jest wiążący. Nawet  w przerwie 
sesji , to następne  uchwały są podejmowane  na kolejnej części sesji.

Radny  P.  Kolendowicz   dodał,  abyśmy przeszli  do  głosowania  nad   porządkiem 
obrad.   Dalej  dodał,  dyskusja  pokaże o tym czy potrzebna jest  przerwa,  czy  nie. 
Zwracając  się  do  Burmistrza  powiedział,  nie  chce  mi  się  słuchać  tego  pana 
utyskiwania   na  to  zapracowanie,  wszyscy  gdzieś  pracujemy  i  każdy  jest 
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zapracowany. Niech pan nie sugeruje  nam  to opowiadanie o  zapracowaniu i że   ma 
pan  „powyrywane rękawy aż po łokcie”.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  radnym aby  przystąpili   do  głosowania  nad 
porządkiem obrad,  zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami:

1.Wniosek   pana  Burmistrza  o  wykreślenie  z  punktu   tematu  „3.  Gospodarka 
mieszkaniowa  w gminie Trzcianka”  i przeniesienie tego tematu na  następną   sesję.
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 20, przeciw-  0, wstrzymało się – 0.
Głosowało 20 radnych. 

Przewodniczący   Rady   oświadczył,  jednogłośnie   temat    „Gospodarka 
mieszkaniowa  w gminie Trzcianka” , został wykreślony z punktu 3.
 
2.Propozycja   aby w puncie  3,  wprowadzić  punkt  „ 3. Zatwierdzenie protokołu Nr 
XXVIII/12 z  sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r”.
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 17,  przeciw-  0, wstrzymało się – 3.
Głosowało 20 radnych. 

3.Wniosek  o wprowadzeniu  projektu uchwały w punkcie „4d )  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012-2052 ”.
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 19,  przeciw-  0, wstrzymało się – 1.
Głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący Rady stwierdził,   projekt  uchwały  został  wprowadzony.

4.Wniosek  o wprowadzeniu  projektu uchwały  w punkcie „4e)  w sprawie zmiany 
budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok”.
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 19,  przeciw-  0, wstrzymało się – 1.
Głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący Rady stwierdził,  projekt  uchwały  został  wprowadzony.

5.Wniosek   o  wprowadzeniu   projektu  uchwały  w  punkcie  „4f)   w  sprawie 
zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
zaciągniętych kredytów”.
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 19,  przeciw-  0, wstrzymało się – 1.
Głosowało 20 radnych. 

6.Wniosek o przesunięcie  w porządku obrad  projektów uchwał: 
-  4b)   w  sprawie  wniesienia  przez  gminę  Trzcianka  wkładu  niepieniężnego  do 
Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance,
- 4 c) w sprawie  odpowiedzi na skargę,
- 4d) w sprawie  rozwiązania „Ośrodka Sportu i  Rekreacji” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Trzciance.
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Otrzymują one  kolejno   punkty : 4a), 4b) i 4 c
 
Wniosek został poddany głosowaniu : za - 19,  przeciw-  0, wstrzymało się – 1.
Głosowało 20 radnych. 

Nowy porządek  obrad  po zmianach przedstawiał   się następująco:

1.Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3.Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/12  z sesji  Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 
28.06.2012r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego do Zakładu Inżynierii 
Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance;

b) odpowiedzi na skargę;
c) rozwiązania  „Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji”  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Trzciance;
d) w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 

2012-2052; 
e) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok;
f) zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 

zaciągniętych kredytów;
5. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
6. Informacje sołtysów.
7. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji z prac komisji.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 3) Zatwierdzenie  protokołu. 

Przewodniczący  Rady   zwrócił  się  do  radnych  o   zatwierdzenie  protokołu  Nr 
XXVIII/12  z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.06.2012r.  

Radny  A.  Cija,  w  nawiązaniu  do  pisma,  które  do  Przewodniczącego   Rady 
skierowałem w dniu  10.09.2012r.  prosiłbym o przegłosowanie  1 punktu   mojej 
propozycji  do  protokołu  „Wnoszę  aby  załącznikiem do protokołu   było  nagranie 
wideo, które załączam  na  dwóch płytkach DVD (część I i część  II)  z sesji Rady 
Miejskiej Trzcianki odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r”.

D. Ciesielska  dodała,   chciałbym państwu przypomnieć,  że  wskazałam, że nasz 
statut  nie przewiduje innych załączników, tylko zapis magnetyczny który stanowi 
materiał  pomocniczy  i   protokół  pisemny jest  jedynym dokumentem z  przebiegu 
obrad. Tutaj ten załącznik, będzie sprzeczny z naszym statutem.
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Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  radnego  A.  Ciji,  czy  nadal   swój  wniosek 
podtrzymuje. Radny A. Cija  odpowiedział, że  swój wniosek podtrzymuje. 
Następnie Przewodniczący Rady  zwrócił się do  radnych  o poddanie głosowaniu 
zgłoszonego   przez   radnego  A.  Ciji  wniosku  aby  DVD  był  załącznikiem  do 
protokołu nr  XXVIII/12 z dnia 28.06.2012r.
Wniosek  został przyjęty w głosowaniu: za-12, przeciw-6, wstrzymało się-2.

Przewodniczący Rady stwierdził,  wniosek  radnego A. Ciji został przyjęty. Jeżeli 
będzie  bardzo  rażące naruszenie  statutu,  to odpowiednie służby na  to  zwrócą 
uwagę. Dalej dodał, przypomnę państwu,że  prosiliśmy o uzupełnienie protokołu od 
punktu 4 do punktu 5. Odczytał  zapis protokołu cyt. „W porządku obrad, zgodnie 
z decyzją  Rady Miejskiej Trzcianki z 13 września 2012r., niniejszy protokół został 
napisano  w formie scenogramu”. W tym momencie ten materiał jest dosyć ważnym 
materiałem, który być może uniemożliwi podważenie zapisu, bo mamy opierać się 
tylko  na  prawdzie.   Uwaga  pani  mecenas   oczywiście  zasadna,  radni  podjęli 
świadomą decyzję w głosowaniu.
Następnie  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  radnych  o  poddanie  głosowaniu, 
zatwierdzenie  protokołu  Nr  XXVIII/12 z  sesji  Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
28.06.2012r.

Protokół  Nr  XXVIII/12   z  obrad  sesji  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
28.06.2012r.  został  zatwierdzony  w  głosowaniu: za-12, przeciw -0, wstrzymało 
się -8.

Radny M. Kukuś zwrócił się z zapytaniem do pani mecenas,  skoro pani twierdzi,że 
postąpiliśmy  sprzecznie   ze  statutem,  czy  dołączenie   płytki  do  protokołu,   pani 
zdaniem  może skutkować tym, że Sąd Administracyjny odrzuci nasze odwołanie.

D.  Ciesielska   odpowiedziała,  nie  uważam,  płytka  DVD   po  prostu  będzie 
dodatkowym  dowodem  w  sprawie.  Państwo  przegłosowaliście,  że  płytka  DVD 
stanowi  załączniki  do protokołu,  a w naszym statucie  mamy wyraźnie wskazane,że 
protokół jest jedynym dokumentem  z przebiegu obrad. Nie ma tutaj kwestionowania 
w ogóle  tej  płytki  DVD,  tylko  ja   kwestionuje,  że  zgodnie  z   zapisem naszego 
statutu,  tylko  protokół  stanowi  dokument  z  przebiegu,  a  płytka  DVD  będzie 
dodatkowym dowodem w sprawie i powinna  być wzięta pod uwagę. Dalej dodała, 
obecnie Komisja Statutowa pracuje i trzeba by zastanowić się, co my mamy jeszcze 
z  tego  przebiegu  obrad  mieć,  czy  tylko  zapis  pisemny  protokołu,   czy   jeszcze 
możliwość udostępniania tego  przebiegu w postaci  wideo, innych tam nagrań. Zapis 
jest   jaki  jest,  więc   ja  państwu  zgłaszam aby  nie  było  potem,  że  ja   tu  siedzę 
i państwu nic nie mówię.
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Ad  4  a) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego do Zakładu Inżynierii 
Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  do projektu uchwały  jest dołączony załącznik 
w sprawie  wniesienia  przez gminę Trzcianka wkładu  niepieniężnego  do  Zakładu 
Inżynierii   Komunalnej  spółka  z  o.  o.  w  Trzciance.   Komisja  Gospodarcza  na 
posiedzeniu  17 września  2012 r.,   zapoznała  się  z  tym projektem uchwały   oraz 
wysłuchała informacji pani Skarbnik i pana Zastępcy Burmistrza  pana Piotra Biruli.
Następnie  Przewodniczący Rady   zwrócił  się  zapytaniem do radnych, czy mają 
jakieś pytania, uwagi  związane z tym projektem uchwały. 
Radni nie  mieli pytań ani uwag  do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXI/202/12  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  wniesienia przez 
gminę  Trzcianka  wkładu  niepieniężnego  do  Zakładu  Inżynierii  Komunalnej 
spółka  z o. o w Trzciance, została podjęta w głosowaniu: za- 20, przeciw - 0, 
wstrzymało  się -  0.  W głosowaniu  brało  udział  20  radnych.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr 9 . 

Przewodniczący Rady stwierdził,  uchwała została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 4b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie   odpowiedzi 
na skargę. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisja  Gospodarcza  wysłuchała 
informacji  pana  Zastępcy   Burmistrza.  Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi 
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 
na Komisji Rozwoju Wsi : za -6, przeciw-0, wstrzymało się-0, czyli jednogłośnie.
Następnie  Przewodniczący  Rady,   zwrócił  się   zapytaniem do radnych,  czy  mają 
jakieś pytania, uwagi   związane z tym projektem uchwały. 
Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXI/203 /12   Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie   odpowiedzi na 
skargę,  została  podjęta w  głosowaniu:  za-  20,  przeciw  -0,  wstrzymało  się -0. 
W głosowaniu brało udział  20 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 . 

Ad  4c) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
rozwiązania  „Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji”  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  w Trzciance.
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Przewodniczący  Rady   poinformował,   Komisja  Gospodarcza   17.09.2012  r. 
zapoznała się z projektem uchwały  i  nie wypracowała  stanowiska. 

Radny K. Oświecimski dodał, wnioskuję o wykreślenie z uzasadnienia do projektu 
uchwały,  drugi akapit (widząc od dołu strony). 

Następnie  Przewodniczący  Rady,   zwrócił  się   zapytaniem do radnych,  czy  mają 
jakieś pytania, uwagi   związane z tym projektem uchwały. 

Radny K. Czarnecki  dodał,   tak  jak na poprzedniej sesji powiedziałem na temat 
próby przekształcenia,  czy  likwidacji   spółki  OSiR od kwietnia  tego roku.  Teraz 
wpłynęła propozycja pana Burmistrza o podjęcie decyzji o likwidacji, gdzie my jako 
radni  mamy  to  zaakceptować,  chociaż  w  pierwszych  przysłanych  informacjach 
wynikało, że Burmistrz jest w stanie sam o tym zadecydować. Okazuje się jednak, że 
Rada Miejska Trzcianki, powołuje i musi też odwołać  podmiot gospodarczy, który 
w tym kształcie funkcjonuje. Domagaliśmy się co Komisję jak na Komisji mojej jak 
i  na  Komisji  Gospodarczej   bardziej  uszczegółowionych  danych   pod  względem 
liczebnym: jak funkcjonuje OSiR, jakie są  koszty poszczególnych  elementów, które 
występują,  czyli  ile   kosztuje  utrzymanie  płyty  głównej,  płyty  bocznej,  siłowni, 
kortów, ile za energię, ile za place. Kiedy nastąpi przyjęcie miejscowego planu, który 
umożliwiłby  dalszą  sprzedaż  majątku,  dlaczego  sprzedawano  majątek,  gdzie  te 
pieniądze  się   podziały  ze  sprzedaży  majątku,  czyli  dużo,  dużo  było  pytań, 
a odpowiedzi były skromne. Szkoda, że w tej chwili Burmistrza na sali nie ma, bo on 
jako  Zgromadzenie  Wspólników  podejmował  te  ważne  decyzje,  udzielając 
i  akceptując  absolutorium corocznie   dla  Zarządu  Spółki  OSiR.  Dalej  dodał,  nie 
otrzymywaliśmy   nawet  w  dwu  procentach odpowiedzi,  zatrzymaliśmy   się  na 
pewnym etapie i nie możemy iść dalej.   Doszliśmy do wniosku, że należy podjąć 
jakąkolwiek   w dniu  dzisiejszym  decyzję,  czy   o  likwidacji,  czy  pozostawienie 
podmiotu gospodarczego w tym kształcie,  który jest   ponieważ  zbliża się  budżet 
roku 2013. Analizując te dokumenty  należy dość  znaczne środki finansowe z gminy 
przygotować po to, żeby zrestrukturyzować,  przekształcić, czy zlikwidować spółkę 
OSiR. W obecnym kształcie, który otrzymaliśmy i na ostatnim posiedzeniu Komisji, 
przedstawił nam Zastępca  Burmistrza pan Piotr Birula wariant,  który   najbardziej 
odpowiadał Burmistrzowi   to, że likwidacja spółki OSiR i  powołanie na bazie hotelu 
nowej   spółki  i  oddanie   w użytkowanie  obiektów sportowych,  plaży,  pomostów 
spółce OSiR.  Nie wiem czy spółce OSiR, czy nowy podmiot  ma powstać i jaka 
będzie nazwa. W dyskusji dotyczących kosztów, jakby powołania nowego pomiotu 
gospodarczego,  trudno byłoby  oszacować  ile należałoby   dofinansować obecnie 
funkcjonujący hotel, który  wymaga remontu i tu  sądzę, że  pani Prezes    potwierdzi 
potrzebę   usprzętowienia   drugiego  piętra,  remontu  kuchni.  Generalnie  obiekty 
sportowe  są  wyeksploatowane   i  wymagają   remontów,  czyli    nakładów 
finansowych  aby  dobrze  funkcjonował   i  spełniał  warunki  obiekt  sportowy. 
Oczywiście  w dniu dzisiejszym będziemy  dyskutować na temat budżetu  a tych 
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pieniędzy nie mamy. Doszliśmy  też do takiego pułapu,  jeżeli spółka nie otrzyma 
znacznych środków   z budżetu gminy, to ogłosi upadłość. W ubiegłym roku odbyło 
się  takie  spotkanie  dotyczące  restrukturyzacji,  przyszłości  spółki  OSiR. 
W referowanych  przez panią  Prezes i pana Burmistrza Birulę  informacjach, był 
bardzo  duży  optymizm.  Okazało  się   po  trzech  miesiącach,  że  z  optymizmu 
popadliśmy  w pesymizm   a w zasadzie upadłość Spółki. Tego typu informacji, my 
jako  radni  nie  otrzymujemy,  tylko  jesteśmy  jak  nasze  społeczeństwo  karmieni 
zawsze optymizmem,  jak to dobrze wygląda, jak to  będzie się pięknie  rozwijało 
a  rzeczywistość  jest   niestety   brutalna   i  inaczej  wygląda.  W dniu  dzisiejszym 
będziemy podejmować  decyzję  o likwidacji  spółki OSIR, na pewno nasuwają  się 
jeszcze różne  pytania dotyczące jakby przyszłego  podmiotu gospodarczego, który 
ma  powstać,  ja  osobiście  to  sygnalizowałem na  posiedzeniu  Komisji,  nie  jestem 
zwolennikiem tego  aby powstał nowy podmiot gospodarczy na bazie hotelu  i aby 
oddać   w   użytkowanie  obiekty  sportowe.  Proszę  państwa,  jeśli  powstaje  nowy 
podmiot  gospodarczy  na  bazie  hotelu,  który   twierdzę,  że  nie  spełnia  wymogów 
i trudno mu będzie w ciągu roku, całego roku kalendarzowego mieć taki  dochód, 
który  pozwoli  na  funkcjonowanie,  przeprowadzanie  remontów,  jak 
i dokapitalizowanie danego obiektu. Oddanie w użytkowanie obiektów sportowych, 
to jest w zasadzie,  to co   na dzień dzisiejszy  funkcjonuje, czyli trzeba znowu łożyć 
pieniądze, żeby dać  spółce bo się  okaże, że  jakiś trudny okres powstał, nie ma 
zainteresowania,  spółka  przynosi  straty,  jest  znowu  przed  dylematem  likwidacji 
i wyciągnięciem ręki do budżetu gminy. Byłbym pewien wtedy,  kiedy się  powołuje 
nową spółkę na bazie hotelu, kiedy jest drugi udziałowiec. Jak  jest drugi udziałowiec 
, który wnosi swój kapitał, to on jest w stanie przypilnować  aby ta spółka  nabierała 
jakiegoś innego kształtu i szła w kierunku modernizacji i rozwoju. Jeżeli to ma być 
100 % udział gminy,   z tych dokumentów, które nam przedstawiono jak i pisma od 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej, wskazuje  na to, że podmiot gospodarczy  jako 
spółka powinien pracować i wypracowywać  dochód. Powinien  być  traktowany jako 
podmiot gospodarczy,  który ma służyć tylko i wyłącznie nam i w zasadzie  powinien 
się rok bilansowy  kończyć  na zero a nie powinien wypracowywać dochodów. To 
jest   sprzeczne pojęcie,  ponieważ funkcjonowanie  spółki  jest   całkiem  inne,  niż 
zakładu  budżetowego.  Dlatego  jeżeli  będziemy  w  dniu  dzisiejszym  podejmować 
decyzję   o likwidacji, to chciałbym  naprawdę  żebyśmy  się   wszyscy  dokładnie 
wsłuchali, zapoznali się  z tym,  co będzie powstawało w to miejsce,  które w dniu 
dzisiejszym  ogłosimy  jakiś sposób  likwidacji. Widziałem zaskoczenie na twarzy 
pana Patalasa,  który  dowiedział się  na ostatniej sesji, że stadiony to w zasadzie on 
dostanie „ na garnuszek” i będzie  musiał tym dysponować. Nie wiem, czy to są 
takie pomysły „ad hoc”  czy mamy podjąć  w dniu dzisiejszym likwidację  i  za sześć 
miesięcy  dowiemy się,  że  tylko  i  wyłącznie   teraz  musimy  tak   zagłosować,  bo 
inaczej to podmiot nie powstanie, ogłosimy upadłość, straty przyniesie i ewentualnie 
się dowiemy, że  trzeba   nie  180.000 zł   tak jak jest w tych dokumentach,  a trzeba 
na przykład 500.000 zł w nowy podmiot gospodarczy  włożyć, żeby mógł nabrać 
tempa  rozwoju  ażeby  zachęcić  z   kolei  turystów  do  tego  żeby  przyjeżdżali  do 
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Trzcianki, czy  też obozy sportowe. Jest to trudna sprawa, jest to trudna decyzja. Jak 
się   powoływało   i  tu  były  uzasadnienia  dlaczego  się   powoływało  podmiot 
gospodarczy w kształcie spółki . W dniu dzisiejszym powinniśmy od pana Burmistrza 
usłyszeć  -likwidujemy,  co  powstaje,  jak  to  będzie  funkcjonowało,  jakie  koszty 
nowego podmiotu  gospodarczego   należałoby   z  budżetu  gminy  przewidzieć,  ile 
będzie nas kosztowała likwidacja  i dlaczego nowy podmiot gospodarczy na bazie 
hotelu,( w którym analizując dokumenty w ostatnich latach przynosił straty ) naraz 
się okazał „złota kurą”, która  będzie przynosiła  dochód czy  samofinansowanie - ja 
w  to  osobiście  nie  wierzę.  Natomiast  ja  nigdy  bym  nie  oddał   w  użytkowanie 
podmiotu gospodarczego, który ma jakby niepewność, swoje dobro, gdzie wiem,że 
się  okaże,  że  zamiast  poprawiać  infrastrukturę  techniczną   obiektów sportowych, 
będzie  constans   ewentualnie jeszcze gorszy stan techniczny. Mamy dużo obiektów 
sportowych, które funkcjonują w obrębie naszej gminy,  należałoby się  zastanowić 
w tym momencie jeżeli ma powstać na bazie hotelu nowy podmiot gospodarczy jako 
spółka ( niech sam funkcjonuje) pokaże, że  faktycznie jest w stanie na siebie zarobić 
nawet  tyle zarobić,  że jest  w stanie  przeprowadzić  remonty  i   dokapitalizowanie. 
Użytkowanie możemy poprzez to, że  jeszcze mamy inne  obiekty  funkcjonujące na 
terenie gminy, utworzyć zakład budżetowy, czy jednostkę  budżetową, która będzie 
się  oprócz     obiektów   sportowych   obecnego OSIR,    zajmowała   boiskami 
sportowymi  w  Siedlisku,  Białej,   placami  zabaw,  które   w  zasadzie  należałoby 
dokapitalizować.  Ktoś  by  musiał  zajmować  się  tymi  placami  aby  mieszkańcy 
wiedzieli  do  kogo się zwracać. Jest Orlik,  jest hala,  to są bardzo duże obiekty 
sportowe, które funkcjonują na terenie gminy Trzcianka i na bazie tego można by 
utworzyć podmiot, który by się tymi wszystkimi  rzeczami zajmował. To są moje 
przemyślenia,  natomiast  sądzę,  że  pan Burmistrz  w dniu   dzisiejszym przedstawi 
propozycję,  uzasadni   i  w  zależności  od  tego  podejmiemy  decyzję.  Nie  jestem 
zwolennikiem,   jeśli  powołamy  nowy  podmiot  gospodarczy  na  bazie  obecnego 
hotelu,  nie  będziemy  chcieli  dać  w  użytkowanie  obiekty  sportowe,  to  ja  jestem 
przeciwny. Uważam, że  ta forma likwidacji jest zła, gdzie przez ostatnie lata nie było 
dofinansowane z całą świadomością ze strony pana Burmistrza, nie było utrzymania 
obiektów sportowych jak korty, boiska czy siłownia. Jeśli  chodzi o te 100.000 zł, 
dostaliśmy informację, że to jest dla szkół, które miały użytkować  obiekty sportowe 
a potem się okazało, że te 100.000 zł  miało wystarczyć na wszystko, tak się nie robi. 
Przypuszczam aby  utrzymać  plaże  i  inne  obiekty,  trzeba  jeszcze  więcej  środków 
finansowych.  Dlatego zlikwidowanie  i  utworzenie  jakby nowego podmiotu,  który 
zajmuje się tym co się  w dniu dzisiejszym zajmuje, mi to osobiście nie odpowiada.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  zebranych  na  sesji,  pozwólcie  państwo,  że 
odrobię  jedną zaległość, bo zwyczajowo witam  radnych powiatowych, a dzisiaj mi 
to umknęło na początku, witam pana  radnego Jana Kozłowskiego na dzisiejszej sesji.

Radny  K.  Oświecimski   dodał,  pan  Burmistrz  powiedział,  że  mamy  tutaj 
pracowników MGOPS i  nie  wiem, czy najpierw nie powinniśmy  na wstępie ich 
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załatwić  w jakiś  sposób. Państwo  ci siedzą,  słuchają debaty a też pracują wydaje 
mi  się,  że  powinniśmy  w  pierwszej  kolejności  -  taki  jest   mój  wniosek   albo 
Burmistrz  przedstawi  sprawę i ustosunkujemy się do niej. Nie widzę potrzeby aby 
ci państwo w godzinach, kiedy mają zajęcia  i to poważne zajęcia,  musieli tu siedzieć 
i wysłuchiwać, kiedy mogą obejrzeć  w telewizji.

Przewodniczący  Rady  dodał,  ja  nie  mam  nic  przeciwko  temu,    natomiast 
z wypowiedzi pana Burmistrza zrozumiałem, że jest to ściśle związane z  rozmową 
na temat uchwały  o zmianie budżetu. O tym jedynie może stwierdzić pan Burmistrz. 
Dalej dodał   o ile państwu  w ważnej sprawie  mam udzielić głosu,  państwo i tak 
będą zainteresowani rozmową radnych o zmianie budżetu i może państwo sobie nie 
życzą   abyśmy przyśpieszali rozmowy.

Radny K. Oświecimski dodał, w zmianach budżetowych  nie zauważyłem żadnych 
propozycji  ze  strony  pana  Burmistrza  jeśli  chodzi  o  MGOPS   i  nie  widzę 
uzasadnienia  żeby państwo obecni  na sesji nie wypowiedzieli się   na temat swoich 
problemów. Nie ma potrzeby, żebyśmy  czekali do zmian budżetowych, w których 
nie ma nawet przecinka, czy kropki na temat  MGOPS.

Przewodniczący Rady dodał,  jeszcze raz podkreślam,  nie mam nic przeciwko temu 
natomiast  nie słyszałem  żeby   ktokolwiek  z państwa  obecnych  na sali  chciał 
w ogóle  zabrać  głos    w dzisiejszej  rozmowie,  czy  tylko  są  obserwatorami.  Nie 
możemy wykraczać  poza   porządek posiedzenia,   jeśli  nie  mam głosu  aby  taka 
zmiana  była potrzebna.

Radny K. Oświecimski dodał, mój wniosek jest taki aby udzielić głosu  pracownikom 
MGOPS aby ci państwo nie musieli czekać, kiedy nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  pracowników  MGOPS,  czy 
przyszli z zamiarem zabrania głosu na sesji,  ponieważ ja o tym nic nie wiem. Jeśli 
jest taka potrzeba  a radni wyrazicie zgodę, to  poproszę jednak  przegłosowanie  tego 
a przedstawicielowi udzielę głos.

Radny G. Bogacz dodał,  myślę, że  jak zakończymy  ten punkt, będzie następny 
i wtenczas  będzie ten moment, kiedy będziemy omawiali sprawy zmian do budżetu 
i działalności funkcjonowania ośrodka MGOPS.

Radny K. Oświecimski  zgodził się  na propozycję  radnego G. Bogacza.  Następnie 
dodał,  jesteśmy w punkcie  rozpatrywania  projektu uchwały  dot.  likwidacji  OSiR. 
Myślę, że  nie należy  przy tej uchwale  pozbawiać  tematu przyszłości. Ewentualnie 
po  podjęciu   takiej  decyzji  (  choć  propozycje  byłyby  wskazane  i  to  konkretne), 
żebyśmy  mieli  jasność,  jaki   kształt będzie miał ośrodek, należy  przede wszystkim 
posumować działalność ośrodka za  ostatnie 13 lat. Powinniśmy stwierdzić, czy  ten 
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ośrodek w takiej postaci  jakiej  funkcjonował,  był potrzebny, czy się sprawdził, czy 
się nie   sprawdził i jakie jest uzasadnienie tego, że dzisiaj musimy tę uchwałę podjąć. 
Myślę, że tak powinno to wyglądać,  a perspektywa  to działania pana Burmistrza, 
który  przekaże   propozycje  i   pracę  Komisji  pod  przewodnictwem  pana 
K. Czarneckiego. Dalej dodał, w roku  1999  OSiR   został przekształcony  w spółkę 
z  o.  o.,  w  tym okresie  ten  podmiot   na  podstawie  dokumentów   funkcjonował 
w  sposób  dosyć  dobry.  Zarządzanie   było  prowadzone   w  sposób  prawidłowy, 
infrastruktura zagospodarowywana.   Ktoś  spowodował, że  w roku 1999 podjęto 
taką  a  nie   inną  decyzję i  tutaj  pytanie do rządzących wtedy,  jakie przesłanki 
kierowały nimi, że ulegli modzie. Oczywiście powstały trzy spółki     z których dwie 
spełniły   te  zakładane   nadzieje tj.  ZIK i TTBS ale niestety  OSiR od początku 
(   może  w  założeniach  tylko   miał  funkcjonować   dobrze  )   nie  spełnił   tych 
wymagań   i od początku rozpoczęło  się  to co ma miejsce dzisiaj,  to są bardzo duże 
długi rok roczne i nie do szacowany budżet i dotacja  ze strony gminy, jeśli chodzi 
o OSIR. Pierwotny pomysł  nie był  do końca przemyślany, zwłaszcza z tym, że 
tereny,  które  otrzymał  OSiR  były   ponad  wymagania  ośrodka  i  one  znacznie 
obciążyły  ośrodek. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że też były  międzyczasie źródłem 
dochodu i to nie małego, bo  OSiR w międzyczasie sprzedał część działek ( ostatnio 
dowiadujemy się, że część działek   jest prawdopodobnie  nielegalnie sprzedana), 
a część działek została i to  zasiliło budżet  OSiR, a generalnie  tylko poza sprzedażą 
restauracji  Łabędź,   zostały   środki   przeznaczone   na  ewentualne  inwestycje, 
a  pozostałe środki  w zasadzie zostały skonsumowane na bieżącą działalność  czyli 
umniejszały  tylko zadłużenie  spółki.   Spółki  jak się  nie  mylę  -   pięć,  cały  czas 
przedstawiały  swoje programy  restrukturyzacji,  wizje rozwoju ośrodka  ale za tym 
nie szły żadne pieniądze ze strony gminy,  ani nie  zostały pozyskane żadne środki ze 
strony spółki. Zależność kolejnych zarządów  od rządzących czyli od burmistrzów 
była  taka, że musieli  wykonywać  konkretne  zadania, a te zadania przewyższały ich 
możliwości  to  znaczy,  że  wykonując  konkretne  zadania  otrzymywali   określoną 
kwotę, która nie była adekwatna do tego jaki był koszt zadania i to był podstawowy 
błąd.   Od roku 1999 począwszy  od kolejnych zawodów  motorowodnych, które 
miały  miejsce  były wizytówką Trzcianki,  obciążały  np. budżet OSiR co miało 
istotny wpływ na kolejne lata, jeśli chodzi o straty. Niestety te długi narastały choć 
gmina przez te  13 lat przekazała  do spółki około  czy nawet ponad  2 mln zł dotacji.  
To nie jest mała kwota nie  liczę  tutaj środków  czyli zwolnienia z podatków  co 
rocznie  i  to  też nie  jest   mała kwota  w skali  13 lat.   Spółka  powoli   ulegała 
degradacji  i  kolejne domki,  kolejne elementy  infrastruktury  podlegały  degradacji 
i efekt końcowy jest  taki, że  na początku  jak  była  zagospodarowana  stołówka  na 
zapleczu  OSiR,  która  mogła   funkcjonować  do  dzisiaj   i  przynosić  i  dzierżawę 
i podatek, to na końcu gmina  wydatkowała  jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych 
żeby posprzątać  gruzowisko po  tym, po czym prawdopodobnie nie  jest sprawa 
uregulowana   do dziś. Dalej dodał, mam pytanie do pana Burmistrza, czy została do 
końca uregulowana sprawa  pana Jędrzejczaka, jeśli chodzi  o stołówkę, tam były 
zaległości.  Pamiętam w 2004r.  albo  2005 r   zaniechano tę sprawę  choć było to 
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posunięte  dość daleko i można było tą sprawę  załatwić, myślę, że pani Prezes albo 
pan Burmistrz  mógłby wyjaśnić, czy  ta  sprawa jest uregulowana.
W  kolejnych  latach   radni  Rady  Miejskiej,  w  związku  z  tym,  że  sytuacja  się 
pogarszała, prosili  o to aby przedstawić projekt restrukturyzacji. Międzyczasie tych 
wniosków było bardzo dużo. W roku  2007 pan   Burmistrz przedstawił  swój  własny 
autorski projekt  restrukturyzacji OSIR, z którego nie wykonał  żadnego punktu do 
dzisiaj.  Mimo  tego,  że   w  międzyczasie  ten  program  restrukturyzacji  był 
modyfikowany  przez   Burmistrza,   przez  radnych  Rady  Miejskiej,  nic   nie 
wykonano.  Założenie  główne   tego  programu,   to  budowa  boiska  ze  sztucznej 
nawierzchni, poszerzenie bazy hotelowej  ( moim zdaniem w dzisiejszych czasach 
jest nie realne  jeśli chodzi o naszą gminę,  przede wszystkim  nie stać nas  w ogóle 
na taki wydatek) poza tym  kosztem  bo prawie 2 mln zł  idzie koszt  poszerzenia 
bazy hotelowej, która też wymagałaby  remontu, czyli dodatkowych nakładów a to 
niestety   w  przypadku  kilku  grup   hotel  nie  jest  w  stanie  zapewnić  miejsc 
noclegowych    tylu  osobom,  jeśli  chodzi  o  wykorzystanie  boisk  ze  sztuczną 
nawierzchnią.  Twierdzę, że nie stać nas było na ten wydatek i ten plan był nierealny 
a propozycja  radnych była taka  aby zmniejszyć  koszty i w miejsce nawierzchni 
sztucznej   wykonać    boisko  trawiaste   z  pełnym  uzbrojeniem,  nawodnieniem, 
oświetleniem  i ogrodzeniem  oraz remont płyty głównej  także z nawodnieniem co 
dało  by  nam w  rezultacie  dwa  boiska   o   nawierzchni   trawiastej  a  w  miejscu 
parkingu   powstanie  boiska  małego   treningowego  ze  sztuczną   nawierzchnią. 
Niestety  to  nie  spotkało  się  z  akceptacją   pana   Burmistrza   i  dzisiaj   mamy 
zrujnowane   boisko  główne   i   klepisko    obok   naturalne.  Brak  oczywiście 
nawodnienia  i czegokolwiek jeśli chodzi o infrastrukturę.  Nawet są kłopoty żeby 
nawodnić boisko główne bo sprzęt jest tak wyeksploatowany, że trudno  jest nawet 
podlać płytę  główną.  Naszym założeniem  przede wszystkim była zmiana profilu 
sportowego tzn. odciążenie tych  boisk,  żeby można było  te boiska  przekazać  dla 
lokalnych klubów   w sensie  eksploatacji, żeby  nie trzeba było niszczyć i ponosić 
dużych kosztów  regeneracji. Jak pani Prezes potwierdzi koszty te są bardzo wysokie 
i w stosunku do uzyskanych przychodów nie adekwatne. Naszym założeniem było 
zmiana  profilu dróg,  co mam miejsce w ostatnim  roku i to powodowałoby, że nie 
trzeba  byłoby   ponosić  zbyt  wysokich  kosztów jeśli  chodzi  o  eksploatacje  płyty 
głównej. To nie są główne problemy,  po prostu  nie zostały zaakcentowane żadne 
propozycje ze strony Rady Miejskiej  i ubolewam z tego tytułu  i nie zgodzę się z tym 
,że radni Rady Miejskiej  nie posiadają informacji na temat sytuacji OSiR, jak był 
eksploatowany,  brakuje  może  drobnych  danych.  Naszym  obowiązkiem  w  chwili 
obecnej (  w jakiej znajduje się OSiR)  jest  podjęcie tej uchwały i nie doprowadzenie 
do upadku  i tak jak pan Burmistrz mówi możemy  ponieść  dodatkowe koszty, które 
mogą  się  odbić  np.  na  wynagrodzeniach   pracowników  MGOPS.  Wnioskuję 
osobiście za tym,   zwracam się  do radnych żeby zrozumieli  i zagłosowali  dzisiaj za 
uchwałą o  likwidacji spółki OSiR. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem do  Przewodniczącej Rady Nadzorczej, na jakiej 
podstawie, czy mogłaby uzasadnić, przyznanie  premie Prezesowi w momencie gdy 
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konta były  zablokowane OSiR (  Rada Nadzorcza  podjęła  uchwalę  o   przyznaniu 
Prezesowi  premii w dniu 7 grudnia 2011r.).
Druga  sprawa,   na  jakiej  podstawie    pani   Przewodnicząca   Rady  Nadzorczej 
proponowała  udzielenie  absolutorium,  której   jednak   pan  Burmistrz  nie  udzielił 
akceptacji aby pani uzasadniła  swoje decyzje.

Radny  A.  Cija  dodał   Klub  Radnych  Porozumienie  Społeczne  dla  Trzcianki 
w sprawie uchwały o likwidacji, czy rozwiązania  spółki OSiR głos zawierał a było to 
11.04.2012r  tam  sformułowaliśmy  szereg  pytań,  które   kierowaliśmy  do  pana 
Burmistrza jako  Walnego Zgromadzenia, do Zarządu Spółki, do Rady Nadzorczej. 
Na część tych pytań  odpowiedź uzyskaliśmy  była to tylko część. Ponieważ dzisiaj 
pan Burmistrz przygotował uchwałę o rozwiązaniu spółki OSiR,  w dyskusji są głosy 
aby taką  uchwałę  mimo wszystko, mimo  takiej wiedzy jaką  mamy, podjąć. Na 
wczorajszym posiedzeniu Klubu po dyskusji, przygotowaliśmy kolejne oświadczenie 
i  uważamy,  że  sprawa   jest   bardzo   poważna  i  tak  też  tę   sprawę   jako  Klub 
traktujemy.  Następnie  wygłosił   oświadczenie  Klubu  Radnych  Porozumienie 
Społeczne Trzcianki w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. 
w Trzciance, jak  w  załączniku nr 11.
Na  koniec  swojego  wystąpienia,  radny  A.  Cija  dodał  swój  komentarz  treści:  na 
ostatniej  sesji  w  dniu  13  września  wielu  radnych  powoływało  się  na  statut.  Ja 
chciałbym przytoczyć art. 18 ust. 4 naszego statutu, który brzmi, cyt.  „Uzasadnienie 
do projektu uchwały powinno zawierać opis  dotychczasowego i przyszłego stanu 
prawnego i  faktycznego. Wskazywać różnice między nimi, wyjaśniać cel oraz skutki 
podjęcia uchwały”. Dalej dodał, „konia z rzędem”  jeżeli ktoś dopatrzy się  chociaż 
jednego z elementów  w uzasadnieniu do  uchwały, którą otrzymaliśmy i  która ma 
być przedmiotem głosowania. 

Radny W. Perski dodał, chciałbym się  zwrócić  do radnych  o przegłosowanie  na 
sesji  likwidacji  spółki  OSiR  uważam,  że  w  trakcie  tego  półrocznego  procesu 
likwidacji  można  się  zastanowić  nad  sensownym  rozwiązaniem  tego  podmiotu 
gospodarczego. Dodał,  ja chcę złożyć pisemny projekt  do dzisiejszego protokołu 
mój autorski- przekształcenia spółki OSIR  już po jej  likwidacji. Prosiłbym aby radni 
zapoznali się na komisjach. Projekt ten stanowi, załącznik nr 12.

D.  Ciesielska  dodała,  zostałam  wywołana  do  odpowiedzi  przez  radnego 
K.  Oświecimskiego  odnośnie  pierwszego  pytania-  na  jakiej  podstawie  Rada 
Nadzorcza przyznała  pani Prezes nagrodę za III kwartał 2011r. Otóż Rada Nadzorcza 
przyznała  premię  za  III  kwartał  2011r  czyli  za  sezon  letni  tj.  lipiec,  sierpień 
i  wrzesień,  ponieważ w tym okresie spółka  przyniosła  dochód i  nie widzieliśmy 
podstaw ku temu  żeby nie przyznać pani Prezes tej premii. W dniu 7 grudnia Rada 
Nadzorcza nie posiadała  jeszcze wiedzy   o zablokowaniu kont o których wspomina 
pan radny K.  Oświecimski.  Jeszcze  w tym czasie  była  możliwość   wypłaty  pani 
Prezes  tej  premii.  Drugie  pytanie  –  na  jakiej  podstawie   Rada  Nadzorcza 
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wnioskowała   o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Spółki  za  2011  r.  Nasze 
uzasadnienie  do  tego  wniosku  jest  zawarte   w  sprawozdaniu  Rady  Nadzorczej 
z działalności za 2011 r.-  przypomnę państwu, państwo  też dostali to sprawozdania, 
cyt.  „pomimo  ujemnego   wyniku  finansowego,  Rada  Nadzorcza  wnosi  do 
Zgromadzenia  Wspólników   o  udzielenie  absolutorium Zarządowi  za  działalność 
w 2011r. Rada Nadzorcza uważa, że przyczyn  złej sytuacji finansowej spółki  należy 
dopatrywać  się w szczególności  w ogólnej sytuacji  gospodarczej  kraju. Rok 2011 
był  czwartym  rokiem  kryzysu,  spadku  dochodów  realnych  ludności,   a  także 
wzrastającej  konkurencyjności  w  obszarze  prowadzonej  działalności.  Powstają 
nowoczesne  obiekty  z  bardzo  dobrą   bazą   sportową  a  także  infrastrukturą 
w zakresie odnowy biologicznej i rekreacyjnej. Pamiętać należny, że spółka posiada 
majątek,  który  ze  względu   na  swój  charakter  nie  stanowi    źródła  przychodów 
generując  znaczne  koszty  związane  z  amortyzacją,  koniecznością  naliczania 
podatku”.  Takie  było  uzasadnienie  Rady  Nadzorczej  do  udzielenia  Zarządowi 
absolutorium   z działalności  za 2011r.

Radny K. Oświecimski dodał, zwracając  się  do pani D. Ciesielskiej, dnia 7 grudnia 
podjęto  uchwałę  w sprawie przyznania premii, to jest pismo pani w sprawozdaniu 
spisane, że już w październiku były zajęte   konta, czy pani posiadała wiedzę  taką?
Państwo  jako Rada Nadzorcza  od października nie posiadaliście    takiej wiedzy? 

D.  Ciesielska  odpowiedziała,  Rada  Nadzorcza   nie  posiadała  takiej  wiedzy. 
W  pismach  jest  napisane  wyraźnie,  że  konta   ZUS  zostały  zablokowane   od 
października 2011r.  

Przewodniczący Rady przypomniał, jesteśmy  w punkcie projektu uchwały w sprawie 
rozwiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o. o. w Trzciance,    wypowiadał 
się:  pan K. Oświecimski, K. Czarnecki, A. Cija, W. Perski.

Radny K. Czarnecki   zwrócił  się  z   pytaniem  do Burmistrza słowami,  sprawa 
dotyczy  tych  dokumentów,  które  na  ostatniej   Komisji  przedstawił  pan  Zastępca 
Burmistrza P. Birula, rozumiem, że pan się pod tym podpisuje. Ja się nie zgadzam 
z opinią Przewodniczącej  Rady Nadzorczej,  tak analizując funkcjonowanie OSiR 
tam  był  kryzys  wieczny,  ponieważ  zawsze  było   na  minusie,  zakończenie  roku 
budżetowego  a pani przedstawia, że od czterech lat jest  trudna sytuacja w skali 
kraju, były lata „tłuste” i OSIR też był na minusie. Dalej dodał, ja się  nie zgadzam 
z tym co mówił pan Oświecimski przedstawił, że nie musimy zajmować się tym co 
będzie.  Ja   chciałbym  usłyszeć,  bo  dokumenty  otrzymaliśmy   jest  propozycja 
likwidacji  w miejsce powołanie nowego podmiotu  gospodarczego. Prosiłbym  panie 
Burmistrzu o uzasadnienie wybrania wariantu, kosztów, ile gmina przewiduje na to 
środków finansowych , jak będzie  funkcjonował hotel, obiekty sportowe, ile trzeba 
będzie w 2013 roku w budżecie przygotować.
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Radny K. Oświecimski dodał, myślę, że z panem Czarneckim nie zrozumieliśmy się. 
Ja  na  dzisiejszej  sesji  mam  podjąć  decyzję  o  likwidacji  OSiR,  zarówno  pan 
Burmistrz, jak  i Klub Porozumienie Społeczne  jak Wspólnota Samorządowa, jak 
i Samorządni przedstawiali wiele  propozycji jeśli chodzi o przyszłość spółki. Nie 
widzę podstaw aby dzisiaj zajmować się konkretnym przypadkiem do rozwiązania. 
Podejmując dzisiejszą  uchwalę o likwidacji rozpoczynany  nowy etap. Likwidujemy 
spółkę i te wszystkie propozycje, które padły ze wszystkich stron musimy rozpatrzyć, 
bo  na  końcu  my,   jako  radni  Rady  Miejskiej  będziemy  podejmowali  ostateczną 
decyzję o kształcie tego podmiotu. Nie widzę  potrzeby abyśmy dzisiaj rozpatrywali 
wszystkie  kolejne  spółki  ponieważ  takie  propozycje  padły  na  tej  sali,  padły  na 
komisjach i w zasadzie nie ma już innych alternatyw jeśli chodzi  o  rozwiązanie. 
Moim zdaniem należy  dzisiaj  podsumować,  odpowiedzieć  na  pytania   które  nas 
jeszcze dręczą. Jeśli chodzi o sprawozdanie,  pani Przewodnicząca  to nie jest  ono 
spójne . Pani akceptuje w tych  sprawozdaniach  plan restrukturyzacji  OSIR a nie 
rozważa  pani  podstawowej  rzeczy,  nie  rozważa  pani  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, który w ogóle nie funkcjonuje. Uchwała została podjęta a pani chce 
sprzedawać działki, jak pani chce sprzedawać i  w ogóle mieć dochody jakiekolwiek 
jeżeli nie jest w stanie pani  w ogóle tego zrealizować.

Przewodniczący  Rady   wyjaśnił,  ja  mogę  udzielić  pani   mecenas   głosu   ale 
prosiłbym państwo radnych i  panią   mecenas,  chciałbym przypomnieć   także,  że 
jesteśmy  przy projekcie uchwały w  sprawie rozwiązania OSiR w Trzciance a nie 
obecnie  rozliczania  pewnie   przyjdzie  na  to  czas.  Ja  wiem,  że   debatujemy  nad 
skutkiem  ale   nie  wiem  czy  dzisiejsze  roztrząsanie   tych  problemów  jest 
rzeczywiście najbardziej zasadne.

D.  Ciesielska   wyjaśniła,  chciałabym  tylko  sprostować,  że  to  nie  jest   moje 
stanowisko a całej Rady Nadzorczej, proszę nie utożsamiać  z tym sprawozdaniem. 
Rada  Nadzorcza  jest  trzyosobowa,  ja  odczytałam   uzasadnienie  do  wniosku 
o udzielenie absolutorium, oczywiście państwo możecie z nim  nie zgadzać się ale to 
jest  ocena Rady Nadzorczej i proszę mnie z tym nie utożsamiać, że to ja jestem Rada 
Nadzorcza  jako jedna osoba, Rada jest  trzy osobowa. Uwagi  należy składać do 
całej Rady Nadzorczej a państwo  w mojej osobie widzicie  całą Radę Nadzorczą.

Zastępca Burmistrza P. Birula dodał, abyśmy skupili się   rzeczywiście nad meritum 
problemu  bo  roztrząsanie   pewnych   spraw  nie  bardzo  nas  posuwa  do  przodu 
w kwestii  likwidacji samego OSiR. Stąd rozliczenie czy opinia Rady Nadzorczej nie 
ma wpływu  rzeczywiście   na stan finansów spółki,  czy na konieczność podjęcia 
uchwały dzisiaj po likwidacji bądź nie.  Moja  prośba jest taka abyśmy skupili się na 
istotnych  elementach  bo  roztrząsając  każdy   najdrobniejszy  szczegół   z   życia 
i z historii spółki możemy utknąć w  tym punkcie  na bardzo długi czas, nie osiągając 
wcale zgody.
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Przewodniczący Rady dodał, prosiłem o to samo co pan P. Birula ale nie mogę się 
zgodzić, że opinie  Rady Nadzorczej z kolei nie miały zadanego  wpływu ale nie 
w tym rzecz aby się nad tym  dzisiaj rozwodzić. 

Radny  K.  Oświecimski  dodał  zwracając  się  do  pani  Przewodniczącej  Rady 
Nadzorczej, pani Przewodnicząca tutaj jest pani podpis, trudno abym nie kierował do 
Rady Nadzorczej  a nie widzę tu zdania odrębnego pani Ciesielskiej,  gdyby  było 
zdanie odrębne pani,  to rozumiem, że pani się nie zgadza z tym sprawozdaniem, jeśli 
pani podpisała to pani się zgadza z tym sprawozdaniem i dziwi mnie  pani reakcja.

Przewodniczący Rady uzupełnił,  nie chce być tu adwokatem pani Ciesielskiej  ale 
pani nie powiedziała, że się nie zgadza  ale nie jest jedną  osobą.

Radny  K.  Oświecimski  uzupełnił,   ja  nie  zarzuciłem  jej  a  pani  D.  Ciesielska 
reprezentuje  Radę  Nadzorczą.  Co  do  słów Burmistrza  P.  Biruli  nie  zgadzam się 
ponieważ Rada Nadzorcza swoją decyzją  spowodowała skutki  finansowe. Mamy 
prawo po 13 latach  pewne rzeczy wyjaśnić.

Radny P. Kolendowicz  dodał, będę ciągnął wątek Rady Nadzorczej, mamy wreszcie 
możliwość  to  się  po  raz  pierwszy  zdarzyło,  że  Rada  Miejska  ma  możliwość 
usłyszenia  wypowiedzi i   zadania pytań  szefowi Rady Nadzorczej jakiejkolwiek 
spółki. My nie mamy  ani  sprawozdań z działalności  pana Burmistrza  w spółkach 
ani żadnego innego dokumentu  mówiącego co się w naszych spółkach dzieje. Po raz 
pierwszy to się dzieje, przepraszam bardzo, że tak będę się zachowywał. Następnie 
zwrócił się  z zapytaniem  do  pani D. Ciesielskiej, jaki jest skład spółki OSIR? Panie 
Burmistrzu P. Birula, jednak  Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i tu nie może 
pan powiedzieć, że  tutaj rola Rady Nadzorczej była mała, nikła, większa, mniejsza. 
Organ kontrolny jest organem kontrolnym i musi  reagować jak coś źle dzieje się 
w tej spółce a dzieje się  źle od  wielu wielu lat. Natomiast sprowokowało mnie do 
zadania pytania jeszcze  do pani  Przewodniczącej Rady Nadzorczej fakt odbycia 
niedawnego odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej na której w pewną wątpliwość 
poddaliśmy  informację  dotyczącą,  że   Rada  Nadzorcza  OSiR   odbyła  ileś   6-7 
spotkań a podjęła tylko jedną uchwałę w roku 2011, czy to jest prawda.

D. Ciesielska  dodała, ta informacja jest  zawarta w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, 
tak  potwierdzam,  że  podjęliśmy  jedną  uchwałę  w  sprawie  przyznania  premii 
Prezesowi  za  III  kwartał   2011r  i  odbyliśmy  6  posiedzeń.  W  składzie  Rady 
Nadzorczej   oprócz mojej  osoby jest  jeszcze pan Wojciech Szutkowski-  Zastępca 
Przewodniczącej  i pani Iwona Moraczyńska- Sekretarz  Rady Nadzorczej. Skład jest 
niezmienny od  2-3 lat. 

Radny K. Oświecimski  zapytał, pani Przewodnicząca, czy państwo od 3 lat  co roku 
przyznajecie   za III kwartał premię. Dodał, na Komisji pan P. Birula powiedział i ja 

19



też   osobiście  podzielam  jego  zdanie,  że   w  OSIR  była  tylko  jedna  uchwała, 
chociażby   w  przypadku  do  tego  co  pani  tu   podpisała  się   w  imieniu  Rady 
Nadzorczej, powinniście  pojąć  uchwałę  w sprawie planu restrukturyzacji ośrodka, 
który zaakceptowaliście.

D. Ciesielska dodała, chyba nie zaprzeczę,  faktycznie za III kwartał, mimo  wyników 
ogólnych ujemnych, uznajemy, że  w III kwartale jako tym okresie sezonowym jest 
zwiększony   nakład  pracy  u  Prezesa  Zarządu,  w  związku  z  tym    faktycznie 
przyznajemy premię  za  ten kwartał. To my oceniamy po czasie, analizujemy wynik 
finansowy za ten III kwartał, za ten sezon i wówczas jeśli wynik ten jest na plusie 
uznajemy, że jednak  tutaj Zarząd zasługuje na  tą premię.  Dalej dodała, jeśli chodzi 
o   uchwałę  w  sprawie  restrukturyzacji   ośrodka,  jest  to  zaprotokołowane 
i  przegłosowaliśmy to przyjęcie  ale  nie  podejmowaliśmy uchwały.

Radna J.  Durejko  dodała,  może jest  taka  sytuacja,  że  Rada Nadzorcza  nie  musi 
podejmować   uchwały  wystarczy, że zrobi protokół  z posiedzenia.

D. Ciesielska wyjaśniła, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej  tu nie wykazana 
jest uchwała, do tego są  poważniejsze  sprawy  typu: powołanie, odwołanie  Prezesa 
Zarządu,  uznanie  premii.  Uznanie  premii   jest  przegłosowane  i  zaprotokołowane, 
tutaj  nie ma błędu  w mojej ocenie, to jest kwestia uznania, pan radny może mieć 
inne zdanie. 

Radny G. Bogacz dodał, w imieniu Klubu nie będziemy się już wypowiadać na temat 
spółki OSiR ponieważ wielokrotnie na komisjach, sesjach Rady się wypowiadaliśmy. 
To co  dzisiaj padło w oświadczeniach, padało  wielokrotnie ale widocznie była taka 
potrzeba.  Jesteśmy  za  przyjęciem   tej  uchwały,  zgadzamy  się  z  radnym 
K. Oświecimskim, że ta   uchwała  powinna być  przyjęta a potem będą kolejne 
rozwiązania. Ciesze się bardzo, że jest inicjatywa pana  radnego, że pan  W. Perski 
wie   co dalej zrobić  z tym majątkiem i będzie to jedna z alternatyw na pewno. Jak 
radni  w  klubach  byli  bardzo  aktywni   w  opisie  historii  OSIR,  w  swoich 
oświadczeniach,  które miały oczywiście  wymiar   polityczny a nie  merytoryczny. 
Natomiast  pan  W.  Perski  zgłosił  konkretny  projekt,  ma  pomysł  jak  to  ma  być 
rozwiązane, więc powtarzam  my jesteśmy za przyjęciem tej uchwały.

Radny A. Cija  odniósł się do wypowiedzi radnego G. Bogacza  i stwierdził, jeżeli 
jest to wystąpienie polityczne, to coś jest nie tak. Te wszystkie pytania, na te pytania 
nie ma odpowiedzi. To pan cytował statut 13 września 2012 r. art. 18  punkt 4 statutu- 
to jest wystąpienie polityczne, radny Bogacz „na miły Bóg”.

Radny G. Bogacz  uzupełnił,  radny A. Cija jest jednym z wielu radnych, który tą 
spółkę  zakładał. Jak się przyglądał tej spółce przez wiele lat, szkoda, że tych pytań 
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nie postawił sobie wcześniej  a może by wyszedł z jakąś inicjatywą uchwałodawczą 
w tym zakresie albo z propozycją restrukturyzacji  ale zawsze były pytania do organu 
wykonawczego a niech to organ wykonawczy przygotuje. Zobaczcie co robią  radni, 
którzy od niedawna są, przykład pana W. Perskiego, przychodzi i ma  propozycje 
rozwiązań  a nie pytań do Burmistrza. Tak myślę,  radny z takim doświadczeniem 
gdyby   wystąpił,   byłoby   to  wystąpienie   merytoryczne  a  nie  oceniające 
i wskazujące, Kupś to jest twoja wina-tak można by spuentować  pana oświadczenie 
i pana próby.

Radny A. Cija odniósł się do wypowiedzi radnego G. Bogacza słowami,  panie radny 
Bogacz, powiem tak właśnie dlatego, że popełniono pewne błędy 10 czy 12 lat temu 
powołano   trzy  spółki : TTBS, ZIK i OSiR, z tego dwie spółki funkcjonują dobrze 
a  natomiast   co  do  jednej    były  pewne  wątpliwości   albo  zbyt  mało  czasu 
poświęcono  analizie  przed  podjęciem tej  uchwały.  Już   w  roku  2002  gdy  nastał 
Burmistrz  Marek  Kupś,  obecny  Burmistrz  Trzcianki  było  wiadomo  i  to  jest 
w  dokumentach  co  roku   powtarzających  się   (  proszę   wrócić  do  protokołu 
z  Komisji) należy  podjąć kroki   w celu pozbycia się majątku  spółki, gdyż  on jest  
za duży. Życie i 3-4 lata  funkcjonowania   pokazywało, każdy rok pokazywał,że tutaj 
został  popełniony  błąd.  Osobiście   wnioskowałem   żeby  taki  krok   uczynić. 
Odpowiedzi otrzymywałem jedne, to będzie kosztowało. Do dzisiaj nie wyliczono ile 
będzie kosztowało i nikt  nie „wjechał” z projektem uchwały żeby  taki krok uczynić. 
W związku z tym  nie mam wobec siebie żadnego zarzutu i niech pan nie próbuje 
„wypuszczać”  pana Kęcińskiego na nas, pana Perskiego na nas. Pan Perski zrobił, to 
co zrobił, dał propozycję  ale takie propozycje powinien wykonać pan Burmistrz. My 
przed uchwałą  powinniśmy takie propozycje  przyjąć a  nie po uchwale dopiero nad 
tym się pochylać. 

Radny G. Bogacz dodał, negatywnie się może kojarzyć  mieszkańcom Trzcianki, że 
kogoś „wypuszczam”- nie  w tym Klubie  radnych Platformy Obywatelskiej,  czy 
Forum Obywatelskiego nie ma  dyscypliny.

Radna  J.  Pokaczajło  wystąpiła,  składam  wniosek  formalny  o  przystąpienie  do 
głosowania nad   projektem uchwały.

Przewodniczący Rady, zwrócił się do radnych, kto z państwa jest za przyjęciem tego 
wniosku formalnego. 
Wniosek został poddany głosowaniu: za- 8, przeciw-11, wstrzymało się-1
Przewodniczący Rady stwierdził, że w niosek formalny został odrzucony.

Radna J. Durejko   oświadczyła,  byłam w tej grupie, która głosowała  za powstaniem 
spółki   dlatego  poczuwałam się  aby  zabrać  głos.  Zdecydowanie  sprzeciwiam się 
wypowiedzi  radnego Bogacza o upolitycznianiu  naszych pytań ponieważ, jak długo 
pracujemy z naszym Burmistrzem M. Kupsiem  nie  tylko,  że  dopominaliśmy się 
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informacji ale również składaliśmy propozycję rozwiązań. Absolutnie nie ma racji 
pan  G.  Bogacz,  mówiąc  że  tylko   żądamy  informacji.  Natomiast  dzisiaj,  znowu 
jesteśmy  stawiani  „pod  mur”.Dyskutowaliśmy  wiele  ale  nie  otrzymywaliśmy 
odpowiedzi  na   zadane  pytania  i  tak  można  dyskutować  z  15  lat.  Chciałabym 
uzmysłowić  słuchających   nas  tu  dzisiaj    mieszkańców  Trzcianki,  że  na  nasze 
pytania nie  dostawaliśmy  odpowiedzi i sytuacja trwała tak jak trwała. Ja dzisiaj tych 
odpowiedzi nie usłyszałam i wcale mnie apel o likwidacji  spółki  nie przekonał.

Radny K. Czarnecki dodał, ja już ostatni raz będę  zabierał  głos na temat  OSiR. 
Milczenie  ze  strony  Burmistrza  wskazuje  jak  jest  sytuacja,  jaka  była  sytuacja 
w spółce  OSiR i  na  tą  chwilę  likwidujemy podmiot  gospodarczy  bez  wiedzy  co 
w  przyszłości  będzie.  Będziemy  się  spotykać,  dyskutować,  różne  warianty 
rozwiązywać i    gdy będziemy  „pod ścianą”  -  to  trzeba  w tej  chwili  uruchomić 
powołanie nowego podmiotu gospodarczego, czy wydatkowanie z budżetu  gminy 
Trzcianka  bo  mamy  majątek,  bo  mamy  minusy,  bo  Lubuszanin   będzie   musiał 
odbywać sparingi  i znajdziemy się w połowie roku aż  przyjdzie taki moment, że 
znowu staniemy „pod ścianą”, że musi powstać nowy podmiot gospodarczy. Proszę 
państwa,  to  był  duży  majątek   ponieważ    około  5  milionów  zł    w  spółkach. 
W zasadzie   taki majątek przynosi dochody  a tutaj cały czas były straty, kapitał 
zapasowy  „zjadany”  pokrywane  bilanse   minusowe.  Nie  było  dobrych  bilansów, 
ciągle  były  lata   złe  i  trudne.  Nie  znaleziono  przez  10  lat  dobrego  pomysłu  na 
funkcjonowanie spółki. Przez okres 5 lat  dyskutowano i nie podjęto żadnej uchwały 
aż dostaliśmy jednoznaczne pismo, że Rada Nadzorcza potrzebuje środki  finansowe 
bo inaczej postawi spółkę do likwidacji. Takie podmioty gospodarcze nie powinny 
funkcjonować. Tutaj  się chwalimy, że  ZIK, TBS dobrze funkcjonują. Jakbyśmy  tym 
podmiotom gospodarczym dali takie same  prawo jakie tam było, to ja jako radny 
przez  ostatnie  dwa  lata  nie  podejmuję  decyzji  ile  woda   ma  kosztować  a  ile 
kanalizacja,   a  te   opłaty  mają   wpływ na to    ile  spółka   ma dochodów. Jeżeli  
w OSiR byłoby   takie same funkcjonowanie jak   w   TTBS, że byśmy opodatkowali 
naszych obywateli   jak  w   TTBS,  to spółka  też by  dobrze funkcjonowała.  Oprócz 
tego, że w dniu dzisiejszym podejmiemy  decyzję  czy za, czy przeciw likwidacji, to 
pozostaje   zespół ludzi, którzy  pracują. Oni po pewnym czasie stracą pracę, nie 
wiem jak to będzie z nowym podmiotem gospodarczym, co z tymi osobami będzie, 
ktoś  dzisiaj  straci  pracę  i  nikt  o  tym nie  dyskutuje.  Nie  wiem co  się  stanie  jak  
przyjdzie nowy sezon piłkarski, czy Lubuszanin  dostanie  możliwość użytkowania 
obiektów, czy  nie  dostanie.  Jest  bardzo dużo pytań,  które  należałoby    wyjaśnić. 
Natomiast  obliczenie  przez pana Burmistrza  w dniu dzisiejszym jest jednoznaczne, 
nie  miał  pan pomysłu  na  funkcjonowanie  OSiR i  nie  ma  pan pomysłu  na  nowy 
podmiot gospodarczy.

Burmistrz M. Kupś wyjaśnił,  ja myślę, że  część wypowiedzi nie  jest do mnie panie  
Krzysztofie.  Przedstawiłem swoje  propozycje  w  swoim stanowisku,  które  wysłał 
podczas  mojej   nieobecności,  mój  zastępca  pan  P.  Birula.  Nadal  podtrzymuję 
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propozycje aby  w miejsce likwidowanej  spółki  OSiR powołać  kolejną  spółkę 
jednocześnie  pozbawiając  jej  majątek  tylko o  hotel.  W tym wykazie,  który  panu 
przedstawiłem są wykazane koszty i przychody poszczególnych obiektów tzn. trzeba 
zsumować, jeżeli  dodajemy siłownię to musimy dodać oprócz   majątku tą różnicę 
w formie dopłat aby obiekt ten był rentowny. Siłownia ma bardzo dużą amortyzację 
i  niskie  są  przychody.   To  samo  dotyczy  boiska  piłkarskiego,  terenu  domków 
letniskowych   i szeregu innych obiektów. To trzeba  zestawić aby OSiR miał trzy 
obiekty, to zsumujemy i   różnica  będzie stanowiła kwotę konieczną  do  wniesienia 
dopłaty do spółki. Dzisiaj jest alternatywa albo likwidacja co nie powoduje przestanie 
działalności spółki, nie powoduje utraty pracy przez pracowników albo w niedługim 
czasie  upadłość  i  wtedy  może  spowodować  zaprzestanie  działalności  statutowej 
spółki. Postawienie  spółki  w stan upadłości   wtedy jest  automatycznie utrata  na 
wiele miesięcy  zwłaszcza, że  właściciel nie ma większego wpływu na  syndyka. 
Syndyka  powołuje Sąd Gospodarczy, lich tie   proponuje właściciel. Nie mam wtedy 
żadnego wpływu i wtedy zawali się wszystko pod kontrolą. Taka upadłość trwa trzy 
lata   i  tutaj  zagrożenie,  że   nie  będzie  miał  gdzie   grać  Lubuszanin,  co  będzie 
z  plażami  miejskimi,  co  będzie  ze  składnikiem  majątkowym.  Nie  będzie 
pracowników, będą koszty z rozliczeniem, będą jakieś koszty własne, bo ten hotel 
musi  mieć   ogrzewanie.  Natomiast  pan  i   koledzy   zdecydują,  macie  całkowitą 
dowolność,  czy  hotel  sprzedajemy,  dzierżawimy,  co  będzie  z  resztą  składników 
majątkowych. Dzisiaj nie ma innej alternatywy jeżeli mamy ten proces maksymalnie 
skrócić i spowodować zmniejszenie kosztów, to jedynym możliwym wyjściem jest 
likwidacja, to co mówił pan Oświecimski,  pan Perski,  nie ma innej ekonomicznej 
alternatywy. Przedłużanie tego stanu, nie tylko działa na szkodę spółki jako takiej ale 
działa  na  niekorzyść  pracowników  i  na  szkodę  naszą  podatników.  Koszty 
upadłościowe są droższe niż koszty likwidacji, to pan jako radny będzie decydował 
o  tym   czy   będzie  podmiot   prawny.  Wystarczy  zsumować   te   poszczególne 
składniki  majątkowe  one  są   wyodrębnione.  Pan  zdecyduje,  czy  np.  siłownię 
sprzedajemy ( w obecnym jej przeznaczeniu jako siłowni, nie jest w stanie przynosić 
dochodów),  czy  sprzedajemy  na  cele  gastronomiczne,  czy  jakieś   inne,  czy 
sprzedajemy domek myśliwski, czy inne składniki. Musimy też  mieć świadomość 
konsekwencji  tego.  Jedna  zasadnicza  uwaga  mówimy  o  stracie  spółki,  ta  strata 
wynikała  z  prowadzenia  działalności  statutowej  jak  wiadomo  spółka  jest 
organizowana   po  to  aby  organizować  zadania   statutowe  gminy  związane 
z  organizowaniem  sportu,   rozwojem  turystyki.  Działalność  gastronomiczno  - 
hotelowa była   jakby spółce  narzucona z  tej  racji,  że  ten  obiekt  powstał  miesiąc 
wcześniej,  jak  był   Powiatowy  Ośrodek  Sportu  Turystyki   i  Wypoczynku  to  był 
pewien bagaż i trzeba mieć  świadomość. Spółka jeśli ponosiła straty  to one  były 
z wykonywania działalności statutowej gminy  za które niestety  my nie płaciliśmy. 
Liczyliśmy, że spółka będzie miała przychody gwarantujące  pewną rentowność aby 
chociaż wyjść na zero. Przez wiele lat hotel i restauracja przynosiła dochody, wiemy 
doskonale kiedy zaczął się spadek  w momencie kiedy musieliśmy hotel remontować, 
kiedy  musieliśmy  wyłączyć   z  działalności   usługowej  znaczną  jego  część,  tym 
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samym hotel  nie  mógł  przynosić   przychodów    i  wtedy  nastąpiła  strata,  którą 
państwu przedstawiliśmy. Jasno wynika, ten spadek w dół był w momencie kiedy 
hotel  był  zamknięty,  najpierw  z  powodu  awarii  a  potem  z  powodu  remontu 
trwającego  kilka  miesięcy.  Tutaj  nic  więcej  nie  można  dodać  ani  ująć,  państwo 
będziecie decydowali o tym tak   jak robiliście w roku 1999, mając wiedzę znacznie 
większą niż wtedy szczególnie radni, którzy podejmowali decyzję o tworzeniu spółki. 
Macie  państwo  wiedzę  znacznie  większą  o  możliwościach,  o  błędach  (  braku 
właściwej decyzji w tej sprawie ), natomiast my już tego  nie cofniemy. Przedłużanie 
tego stanu rzeczy szkodzi wszystkim i tu siedzącym  na sali  pracownikom spółki 
i podatnikom. Podjęcie szybkiej decyzji, może tę sytuację zmienić w sposób istotny, 
dlatego podtrzymuję wniosek pana radnego Perskiego i pani radnej Pokaczajło aby 
przystąpić do głosownia, myślę, że tu  nikt więcej  nie da się przekonać, zwłaszcza, 
że dalsze kroki, tylko i wyłącznie będą  zależały od państwa. Państwo  przedstawią, 
widzimy  spółkę  z  takim  i  takim  kapitałem,  proszę  wyliczyć  skutki,  z  innym 
majątkiem,  będą  inne  skutki.  Powołanie  zakładu  budżetowego  według  naszej 
propozycji  wyliczeń,  spowoduje 100 000 zł kosztów, nie mówiąc o tym, że będzie 
brakowało instrumentów, które powodowałoby przez zarządzających maksymalnie 
racjonalizowanie podejmowanych przez nich  decyzji. Spółka  takich możliwości nie 
ma, może wnieść udziały, dokapitalizować spółkę ale nie może udzielać dotacji. To 
co się  wydarzyło jest już  historią. Dzisiaj twórzmy nową historię. Tworzenie nowej 
historii na pewno  będzie sprzyjało podjęcie decyzji o likwidacji spółki. 

Radny P. Kolendowicz dodał, panie Burmistrzu 7 maja 2012 r.  w informacji o stanie 
spółki OSIR w Trzciance, na końcu  pisze tak cyt. „Po rozwiązaniu spółki, zajdzie 
konieczność podjęcia  przez Radę Miejską Trzcianki  decyzji   w sprawie sposobu 
zagospodarowania  mienia  pozostałego  po  spółce   OSiR:  1  hotelu,  w  którym 
prowadzona działalność nie ma charakteru  użyteczności publicznej i nie należny do 
zadań własnych gminy w rozumieniu art. 7  ustawy o samorządzie gminnym”.Dzisiaj 
mamy  wrzesień  i  pan  Radzie  sugeruje,  że  rekomenduje  pan  na  bazie  hotelu 
powołanie  spółki,  ja  czegoś  nie  rozumiem panie  Burmistrzu,  bo  proponuje   pan 
powołanie  tworu,  który  jest   dzisiaj  identyczny  z  tym,  który  funkcjonuje  i  bez 
wielotysięcznego  a  może  milionowego  wsparcia.  Ten  nowy  twór   który   pan 
proponuje aby powstał na hotelu,  nie ma racji bytu.

Burmistrz M. Kupś uzupełnił, to co ja proponuję jest  diametralnie odmienne od tego 
co  powstało  w roku 1999.  Moja  rekomendacja  aby  w spółce   był  hotel,  wynika 
z tego, że nie chciałbym aby hotel Ajaks podzielił los  zajazdu  Łapigrosza. Pan się 
nie musi zgodzić, pan będzie decydował,czy hotel sprzedajemy czy nie, to pan swoje 
zdanie  wyraża,  tylko jak    później   będziemy  tworzyć nowy podmiot   aby pan 
przekonał  swoich  kolegów.  Nie  musi  mnie  pan  przekonywać,  to  nie  ja  będę 
decydował  jak ten podmiot  będzie  wyglądał,  tylko  pan jako radny,  jest  to  moja 
rekomendacja i mój wniosek na moją odpowiedzialność. Jeżeli się mylę, to będziemy 
wiedzieli  dopiero  za  pewien  czas.  Po  przeanalizowaniu  wszystkich  za  i  przeciw 
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widzę  w tym przypadku  jedyne  rozsądne  rozwiązanie  zwłaszcza,  że  los  różnych 
obiektów hotelowych często jest nieciekawy (  zwłaszcza przy drogach, ile zajazdów 
pustych  stoi) więc chcę uniknąć  tego. Niech pan sobie przypomni, nie słusznie pana 
obwiniano za to że Łapigrosz stoi  pusty i  zdewastowany, nawet sam pana broniłem, 
jaka  jest  to  wina burmistrza. Pan panie Kolendowicz  pańska propozycja może być 
odmienna,  będzie  pan  decydował.  Moja  propozycja  jest  aby  utworzyć  spółkę 
przekazując  jako  majątek  hotel,  reszta  należy  od  pana,  pan  będzie  decydował 
ostatecznie czy tak się stanie, czy nie.

Radny K. Oświecimski zapytał, panie Burmistrzu Łapigrosz ma się dobrze, wolałbym 
aby w wyniku tej decyzji OSiR nie wyglądał  jak Bajka. Ja panie Burmistrzu nie 
mam do dzisiaj   jednej  informacji,  co będzie  na  zakończenie  tej  działalności  jak 
podejmiemy tę uchwałę,  chociaż trzy podstawowe dane elementarne:  koszt  jednej 
godziny  boiska,  koszt  jednej  godziny  siłowni,  koszt  jednej  godziny  sauny.  Ja  do 
dzisiaj od 13 lat nie wiem jaki jest koszt  i w planie opracowanym z 31 sierpnia nie 
widzę  dotacji  100  000  ujętych  w  przychodach  ani  sprzedaży  działek-  wpadło 
w  dziurę.  Tutaj  w  tych  wyliczeniach  na  stronie  2   jest  napisane  „objaśnienia 
dodanych ujętych z tabeli przychody z siłowni...... itd.  nie widzę dotacji z Urzędu.

Radny  A.  Cija  dodał,  oświadczenie  które  pozwoliłem sobie  wygłosić  w  imieniu 
Klubu,  zostanie  opublikowane   na  naszych  stronach  internetowych  i  czy  to  jest 
polityka. Tam padły konkretne pytania, wyrobią sobie na podstawie tego zdanie  nasi 
wyborcy,  mieszkańcy. Jest oczywiście czas na dyskusję, jest czas na działanie. Kilka 
miesięcy pochylamy się nad OSIR i właściwie dzisiaj  stoimy  w punkcie wyjścia. 
Jest  plan  pana  Perskiego,  którego  jeszcze  nikt  go  nie  widział,  jest  plan  pana 
Burmistrza, czyli po podjęciu uchwały o likwidacji zaczynamy na nowo dyskusję, 
„czyli dookoła Wojtek”. My przecież  przez 4 lata potrafiliśmy dyskutować  gdzie ma 
być pływalnia i nie mamy dalej rozwiązania. Burmistrz ma swoje plany, Oświecimski 
ma  swoje  plany,  ja  mam swoje,  tak  ta  Rada  po  prostu   ma.  Ponieważ  zostałem 
wywołany  słowami  „  gdzieś pan był,  przez  tyle  lat”  i  „po coś  pan podejmował 
uchwałę”.  Uchwały  podejmuje się  różne i  twory do życia powołuje i  jeżeli  coś 
funkcjonuje  źle  to  trzeba  po  prostu  reagować,  nikt  nie  jest  nieomylny.  Ja  tylko 
przypomnę,  że dysponuję  materiałem (  całym segregatorem jeśli  chodzi  o  OSIR) 
gdzie  są   inicjatywy  Rady,   uchwały  których   Burmistrz  nie  realizował.  Jeden 
zacytuję bardzo ważny moment, „kulą u nogi” był majątek. Proszę bardzo  na to   się 
powoływał  K. Oświecimski, otóż  18 maja  2007r. pojawił się  plan rozwoju OSIR 
spółka z o. o w Trzciance  na lata 2007-2010 oraz program restrukturyzacji autorstwa 
pana Burmistrza, czytamy, cyt. „Plan restrukturyzacji OSiR. Podstawową przyczyną 
nieustabilizowanej sytuacji finansowej spółki  jest w pierwszej kolejności władanie 
i zarządzanie  sporą częścią majątku, który ze względu na swój charakter nie stanowi 
źródła  przychodu  generując  przy  tym  znaczne  koszty  związane 
z amortyzacją, koniecznością  naliczenia podatku”. Czyli 5 lat temu już taka diagnoza 
padła.  Dalej  czytamy,  cyt.  „W  celu  zmniejszenia  kosztów  z  tytułu  amortyzacji, 
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podatku  od  nieruchomości,  planowane  jest  wycofanie  części   kapitału  ze  spółki 
i  przeniesienie  go  na  rzecz  gminy”.  No  i  co  diagnoza  słuszna,  decyzja  słuszna, 
wszyscy  byli  za,   i  tak  samo  będzie  jeżeli  w  uchwale  nie  znajdzie  się  to,  o  co 
wnioskujemy -kierunki konkretne, ich po prostu nie ma. Będziemy dalej dyskutować 
i robić pełną  improwizację, może jest taka wola Rady.

Burmistrz M. Kupś dodał, nie rozumiem w jakim punkcie jesteśmy, czy my mamy 
dyskutować  nad przyczynami w tej chwili. Pan wyraził swoją  opinię, ja wyraziłem 
swoją  opinię,  pan  Perski,  pan  Czarnecki,  pan  Oświecimski.  Myślę,  że  nikt   się 
wzajemnie  z nas    nie przekona, szanujmy swój własny czas, jeśli państwo nie chcą 
to proszę  złożyć wniosek o wycofanie z porządku obrad albo głosujemy, tracimy 
swój  własny  czas,  swoje  życie  prywatne.  Nie  chcecie  państwo  przyjąć  moich 
argumentów, to wyrzućmy to, tracimy swój czas.  Panie Cija,  gdyby to było takie 
proste aby wycofać majątek ze  spółki,    to byśmy zrobili.  Po różnych analizach 
prawnych, opiniach głównych księgowych, specjalistów od spółek, wszyscy doszli 
do wniosku,  że  jedynym racjonalnym i  najtańszym rozwiązaniem  jest  likwidacja 
spółki.  Nie  będziemy  się  wzajemnie  obrażali,  licytowali,  proponuję  podtrzymać 
wniosek pana radnego Perskiego, pani radnej Jadwigi Pokaczajło i  przystąpić  do 
głosowania.

Radna  J.  Durejko  dodała,  mam prośbę  do  pani  Prezes,  ponieważ  cały  czas  tutaj 
dyskutujemy  na  temat  jednostki,  którą  kierowała,  może  by  powiedziała  na 
zakończenie parę słów.

Przewodniczący  Rady  dodał,  pani  Prezes  może  powiedzieć  ale  nie  ma  takiego 
obowiązku. Jeśli pani Prezes będzie chciała się  wypowiedzieć, to  udzielę głosu.

Prezes  M.   Krzeszewska  dodała, ja już bardzo dużo powiedziałam na temat spółki, 
ponieważ jestem najdłużej urzędującym prezesem,  jestem od 2005 roku. Dla mnie 
jest  to dziwne, że państwo  porównujecie OSiR do ZIK o do TTBS ponieważ te 
porównania są  nie trafione według mnie. Tak jak mówiłam od samego  początku, ta 
spółka  została  utworzona  błędnie  może  dlatego,  że  nie  mamy  planu 
zagospodarowania przestrzennego i nie możemy się  pozbyć   ponad  20 ha ziemi 
i rzeczywiście te pieniądze można by  przeznaczyć na inwestycje bo  są  niezbędne na 
działalność  hotelu  jak  również  obiekty  sportowe.  Potwierdzi  to  również  Prezes 
Lubuszanina, że Lubuszanin  na dzień dzisiejszy trenuje  tylko i wyłącznie na jednej 
płycie  i  nie   zgadzam  się  z  opinią  pana  radnego  Oświecimskiego,  że   to  jest 
dewastowana płyta, bo to nie jest dewastowana płyta mimo, że trenują nasi piłkarze 
to bardzo dbamy o te płytę. Należy się tu ukłon do pracowników OSiR, że wkładali 
serce  w  to  co  robią,  bo  robią  za  najniższe  wynagrodzenie.  Proszę  państwa,  co 
zadecydujecie  a właściwie  to zależy od was. Połowa przetrzyma ten najgorszy okres 
dla spółki, bo to nie dochodowy  okres zimy, gdzie spółka ponosi bardzo wysokie 
koszty  związane  z  ogrzewaniem  hotelu,  siłowni  również  i  oświetleniem. 
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Prawdopodobnie  spotkamy się w marcu i sytuacja  może być taka,  jaka była w tym 
roku ale to zależy wyłącznie od państwa.

Radny A. Cija dodał, nie często  się powołuje spółkę i nie często się  odwołuje, czyli  
likwiduje. Nie mogą tu być pewne niedomówienia. Ja rozumiem, że każdego czas jest 
cenny ale te  15 minut nie  zaoszczędzimy. Pierwsza wypowiedź- nikt nie powoływał 
TTBS z OSiR ani ZIK. Było powiedziane, że w tym samym czasie powołano trzy 
spółki,  z tego   dwie „wypaliły” a jedna nie. O tym, że jest powołana wadliwa  było 
wiadomo już w  roku 2001-2002. Pani powiedziała, że nie ma planu, otóż dysponuję 
uchwałą,  odczytam, cyt.”W sprawie przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie geodezyjnym Trzcianka  rejon 
jeziora Sarcz”. To jest właśnie teren  OSiR a plany takie przygotowuje się w ciągu 
roku „w porywach” półtora.  Czy pani  wie,  z  którego roku jest  ta  uchwała,  to  ja 
przypomnę  26.06.2008r.  Minęły  4  lata,  to  jest  nasza  wina,  pan  Burmistrz  może 
kolejne 4 lata  to opracowywać i będzie cały czas na prawie, bo takie jest jego prawo. 
Władza  Burmistrza w tym momencie jest bardzo mocna i  proszę  nas o to  nie 
obwiniać.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  wiele  zostało  powiedziane,  prosiłem  państwa 
i trochę  ponaglałem,  aczkolwiek  nikomu nie   zabierałem głosu i każdemu kto 
chciał się  w  sprawie  Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Trzciance wypowiedzieć, temu 
głosu udzieliłem. Myślę, że możemy  przystąpić do głosowania  po dyskusji zadaję 
państwu pytanie,  kto  z  państwa  radnych jest  za  przyjęciem  uchwały  w sprawie 
rozwiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Radny K. Oświecimski przerwał wypowiedź i przypomniał o zgłoszonej poprawce do 
uzasadnienia uchwały.

Przewodniczący Rady przypomniał,  pan radny K. Oświecimski  wnioskował, żeby 
wykreślić z uzasadnienia akapit, cyt.  „W dniu 2 kwietnia 2012r. Burmistrz Trzcianki, 
jako Zgromadzenie Wspólników OSiR spółka   z o. o. w  Trzciance, podjął uchwałę 
o rozwiązaniu spółki, która została  notarialnie zaprotokołowana. Mając na uwadze 
kompetencje Rady Miejskiej Trzcianki, przewidzianą cyt. przepisem art.18 ust.2 pkt 
9  lit.  f,  w  treści  uchwały  Burmistrz  Trzcianki  postanowił,  że  uchwała  wchodzi 
w życie po podjęciu uchwały przez Radę Miejską  Trzcianki w sprawie rozwiązania 
spółki”,  zapytał pana Oświecimskiego, czy o ten akapit chodzi?

Radny K. Oświecimski dodał, chciałbym tylko uzupełnić, żeby  obecni tutaj goście 
i  mieszkańcy  Trzcianki wiedzieli dlaczego wnioskuje o to. Chciałbym, żeby pani 
mecenas  wypowiedziała  się  na  ten  temat.  Moim  zdaniem,  tylko  moim  zdaniem 
procedura w myśl ustawy o samorządzie jest taka, że my podejmujemy w pierwszej 
kolejności  uchwałą  o  likwidacji  Ośrodka,  następnie  Burmistrz  Trzcianki  a  nie 
alternatywnie ani  Burmistrz  przed nami.  Dlatego mój  wniosek jest   taki  aby  po 
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naszej uchwale o likwidacji spółki, Burmistrz podjął taką samą decyzję. Prosiłbym 
panią  mecenas o potwierdzenie  tego,  czy mam  uzasadnione obawy jeśli  chodzi 
o pierwszeństwo uchwały pana Burmistrza. 

D. Ciesielska wyjaśniła, doszliśmy do takiego momentu, że na pewno ta  uchwała 
Rady  jest  pierwsza  a  potem  trzeba  będzie  podejść  jeszcze  raz  do   uchwały 
o rozwiązaniu spółki dlatego było to wstrzymanie. Gdybyśmy nie wstrzymywali, to 
to byłoby już złożone do Sądu Rejestrowego a skoro Burmistrz tutaj skierował jednak 
projekt uchwały do państwa  o rozwiązanie spółki przez Radę Miejską to znaczy, że 
uznaje  pierwszeństwo Rady  Miejskiej. 

Radny  K.  Oświecimski  zapytał,  to  dlaczego  pani  mecenas  nie  wykreśliła  tego 
akapitu,  tylko  radny musiał  składać  wniosek,  przecież  pani  się  podpisała  pod tą 
uchwałą.

D. Ciesielska wyjaśniła,   tu  jest  potwierdzenie  faktów, które  miały miejsce.  Jest 
opisany stan faktyczny w tej części, którą proponuje pan wykreślić tutaj nie ma jakieś 
mojej interpretacji  prawnej,  tylko jest potwierdzenie, że 2 kwietnia Burmistrz był 
u notariusza, podjął uchwałę, która została zaprotokołowana i jednym z punktów jest, 
że ona wejdzie w życie.  Tą uchwałę zaprotokołowaną przez Burmistrza,  możemy 
przedstawić. Jeśli państwo sobie życzą, to nie ma przeszkód żeby pozostało, jak nie, 
nie  ma przeszkód żeby zostało wykreślone.
 
Radny K. Oświecimski kontynuował, pani mecenas, uchwała i uzasadnienie mówi 
o stanie rzeczy jaki jest, co będzie. Pani swoim podpisem potwierdza mimo wszystko 
że nie ma przeciwwskazań, to pani potwierdza to, że ta uchwała pana Burmistrza 
przed, nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o to, że my podejmiemy uchwałę  a będzie 
ona alternatywna. 
 
Pani D. Ciesielska  dodała, uważam, że zarówno jedna sytuacja jak i druga, tu będzie 
ocena  przez Sąd.  W tym momencie,  jeżeli  państwo podejmiecie  dzisiaj  uchwałę 
o rozwiązaniu,  to  na  pewno będzie  konieczność   podjęcia  jeszcze  uchwały  przez 
pana  Burmistrza.

Pan P. Birula zapytał, czy jeśli  Burmistrz zgodzi się wykreślić z uzasadnienia ten 
akapit,  to  ta  poprawka,  musi  być  przegłosowana.  Czy  możemy  zgłosić  to  jako 
autopoprawkę    i przejść do głosowania.

D.  Ciesielska,  wyjaśniła,  jest  to  uzasadnienie  podpisane  przez  Burmistrza  i  pan 
Burmistrz  może  tu  taką   autopoprawkę   zgłosić  i   wówczas  nie  ma  potrzeby 
głosowania bo to jest uzasadnienie pana Burmistrza. Państwo głosujecie uchwałę a 
nie  uzasadnienie.
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Pan  P.  Birula   dodał,  w  takim  razie   w  imieniu  pana  Burmistrza  zgłaszam 
autopoprawkę przychylającą się  do wniosku  pana  K. Oświecimskiego, żeby ten 
przedostatni   akapit  w   uzasadnieniu  wykreślić  o  następującej  treści:  „W  dniu 
2  kwietnia   2012 r.  Burmistrz  Trzcianki,  jako Zgromadzenie   Wspólników OSiR 
spółka  z  o.  o.  w  Trzciance,  podjął  uchwałę  o  rozwiązaniu  spółki,  która  została 
notarialnie  zaprotokołowana.  Mając  na  uwadze  kompetencję  Rady  Miejskiej 
Trzcianki,  przewidzianą  cyt.  przepisem art.18 ust.2  pkt  9  lit.  f,  w treści  uchwały 
Burmistrz Trzcianki postanowił, że uchwała wchodzi w życie po podjęciu  uchwały 
przez Radę  Miejską Trzcianki w sprawie rozwiązania spółki”.

Radny A. Cija dodał,  i  pan Burmistrz na to się zgadza, różne rzeczy się zdarzały.

Burmistrz M. Kupś odpowiedział, przecież w moim imieniu występuje.

Przewodniczący Rady zwrócił się  do radnych z pytaniem, kto z państwa radnych jest 
za przyjęciem uchwały w sprawie rozwiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji  spółka 
z o. o. w Trzciance.

Uchwała Nr XXXI/ 204/ 12   Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie rozwiązania 
„Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji”  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
w Trzciance,  została podjęta w głosowaniu: za- 14, przeciw - 1 , wstrzymało się - 
5. W głosowaniu brało udział  20 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 13 . 

Przewodniczący Rady po uzgodnieniu z Burmistrzem, ogłosił 25 minutową  przerwę 
w obradach do godziny 15:40.

Po  przerwie  w  obradach,  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  na  sali  jest 
wystarczająca ilość radnych aby podejmować  prawomocne uchwały.
Dodał, że w przerwie zgłosiły się do niego  przedstawicielki pracowników Opieki 
Społecznej z zapytaniem, czy udzielę im głosu.  W tym momencie jeśli taką wolę 
podtrzymują, to  bardzo proszę swojego przedstawiciela o zabrania  głosu.

Przedstawicielka  MGOPS,  chciałabym  wyjaśnić  pewną   niesprawiedliwość 
w pomocy społecznej na sesji Rady Miejskiej. Większość z państwa jest zdziwionych 
ja wyjaśnię dlaczego,  my pracownicy Ośrodka, zawnioskowaliśmy o podwyżki  dla 
nas,  ponieważ od  10 lat a może i więcej  nie mieliśmy podwyżek. Ostatnio w 2010 
roku  mieliśmy  regulację  płac,  która  wynosiła   około  4,5  %.  W  rozmowie 
z panem Burmistrzem, otrzymaliśmy informację, że większość budżetu przeznaczona 
jest na podwyżki dla  oświaty i z tych pieniędzy nie można nic wygospodarować. 
Dostaliśmy propozycje od pana Burmistrza, że możemy przyjść tutaj też na sesję  i po 
prostu poskarżyć  się  o swoich problemach, które sami nie możemy załatwić. Może 
państwo radni pomogli  by nam  w tych naszych zmaganiach.  Obecnie większość 
pracowników  są  to  osoby  z  wyższym  wykształceniem.  Nasze  wynagrodzenie 
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minimalnie  odstaje  od  najniższego    wynagrodzenia.  Przedstawiłyśmy  stosowną 
dokumentację  w  Urzędzie  Miejskim.  Jesteśmy  pracownikami  budżetowymi 
podlegającymi  pod  samorząd.  Zwracamy  się  do   państwa  jako  przedstawicieli 
naszych,  o pomoc w załatwieniu sprawy.  
  
Ad  4  d  i 4e) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012-2052 
i   projekt uchwały w sprawie    zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok.

Burmistrz M. Kupś zwrócił  się  do radnych,   przedstawię  informację w formie 
prezentacji,  której  celem  będzie  zobrazowanie   sytuacji   finansowej  oświaty 
w okresie ostatnich  4 lat.  
Dochody, wydatki i deficyt bądź nadwyżka,  na podstawie tego można ocenić  jakie 
były  tendencje, trendy ekonomiczne  w naszej gminie  i jaki  one miały wpływ na 
kształtowanie się  dochodów a jednocześnie o których powiem w dalszej części, jakie 
elementy miały decydujący wpływ na poziom wydatków. 
W roku 2008 – 59.304  mln zł  to były  domowe wydatki,  nadwyżka 109 tys zł.  
Pamiętamy, że rok ten  był rekordowym pod względem wykonanych  inwestycji (11.5 
mln zł)  i remontów. Mieliśmy wtedy bardzo dobre wpływy z..........dochodów    oraz 
w strukturze wydatków, wydatki  bieżące były na poziomie dające nam nadwyżkę 
umożliwiającą  realizacje  inwestycji.
W roku 2009, tu wydatki   (61.3 mln zł  )są zdecydowanie większe od dochodów. 
Dochody  (55.7  mln  zł)   spadły  o  prawie  4mln  zł.  Natomiast   o  prawie  2mln  zł 
wzrosły nasze wydatki, osiągnęliśmy deficyt w wysokości 5.585.000 zł, który też był 
związany między innymi ze spłatą  zobowiązań z lat poprzednich. 
W roku 2010, w  dochodach po raz pierwszy  przekroczyliśmy poziom 60 mln zł ale 
wydatki były o prawie 5 mln zł większe- 65.3 mln zł. Deficyt wyniósł 4.603.346 zł .
W roku 2011, dochody (61.6 mln zł)  i  wydatki  (61.4 mln zł)   pozwoliły nam na 
osiągnięcie  nadwyżki  w wysokości 173.958  zł . 
Rok  2012  (  to  są  szacunkowe  dane  za  8  miesięcy),  podajemy  nadwyżkę 
w wysokości 977.246 zł.

Subwencje  wydatków oświatowych a  wydatki,  czyli  zmiana  struktury wydatków 
w latach 2008-2012.
W roku 2008, subwencja oświatowa ( 12.9 mln zł)  jest niecałe 13 mln zł, wydatki 
21.470.505 zł , to są wydatki działu 801 bez przedszkoli .
W roku 2009, subwencja  (13.9 mln  zł )  nam wzrosła o niecałe  1mln zł a wydatki  
wzrosły prawie do 25 mln zł (24.9 mln zł).
W roku  2010,  subwencja  oświatowa  (14,6  mln  zł  )  wzrost  o  kilka  tysięcy  zł  , 
a wydatki  (30.4 mln ) .
W roku 2011,  subwencja oświatowa  ( 15.3 mln zł ) wzrost o 1 mln zł  a wydatki  
(29.3 mln zł). 
W  roku 2012 , subwencja oświatowa  (16.0 mln zł)  a  wydatki  (30.1 mln zł).
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Wydatki na oświatę a subwencja i  wydatki bieżące bez wydatków na przedszkola 
w latach 2008-2012.
W roku 2008  dopłacaliśmy do subwencji 5.690 tys zł , w roku 2009- 5.958 tys zł, 
w  2010r  -  6.308 tys  zł,  2011r.-   6840 tys  zł,  2012-  6.05 6  tys  zł,   to  jest  bez 
przedszkoli.
Do przedszkoli  dopłaca się około 5 mln zł. 

Udział wydatków na oświatę  a wydatki ogółem gminy bieżące  w latach 2008-2012.
 W  roku  2008  było  wydatków 21,4 mln zł,  a w roku 2012   dochody zwiększyły  
się  prawie o 4 mln zł  ( 3.7 mln zł )  ale   o  6 mln zwiększyły się wydatki na oświatę.
To spowodowało,  że  musieliśmy  w pierwszej  kolejności  zredukować w  sposób 
bardzo duży wydatki majątkowe  z tych 11 mln zł w roku 2008  zeszliśmy  do 3.7 
mln zł  w roku bieżącym. Zmniejszając wydatki majątkowe, zwiększaliśmy wydatki 
na oświatę. Im więcej na oświatę tym  mniej na inwestycje i inne. To jest przyczyna 
zasadniczej zmiany w wydatkach.
Musicie państwo tą  zależność zrozumieć i jednocześnie uwzględnić. Jeżeli w jednym 
miejscu dodajemy to w drugim miejscu musimy  odjąć albo   wypracować dodatkowe 
dochody.  Źródłem bardzo istotnym w latach poprzednich były wpływy ze sprzedaży 
majątków. W chwili obecnej jest stagnacja na rynku nieruchomości, która dotyczy 
chyba wszystkich w Polsce. Może  są nieliczne, gdzie kryzys czy  sytuacja obecna 
sytuacja  państwa,  jest  obojętna   na  rynku  nieruchomości.  Dopiero  w  tym czasie 
w przygotowanej prezentacji rosły nam  wpływy z podatku od nieruchomości między 
innymi   na  stałe.  Te  wszystkie  wzrosty  musieliśmy  przeznaczyć  na  konsumpcję, 
którym  znaczącym konsumentem  jest oświata. Karta Nauczyciela dała bardzo duże 
przywileje  nauczycielom. Doszło do pewnych anomalii  polegających dziś  między 
innymi na  tym, że nauczyciel   Szkoły Podstawowej w Siedlisku, Przyłękach czy 
w  Rychliku,  otrzymuje  większą  pensję  niż  nauczyciel  Szkoły  Podstawowej 
w Trzciance SP 2 lub SP 3, gdzie np. w Siedlisku jest 5 uczniów a w oddziałach 
Szkoły Podstawowej Nr 2 jest 27-28 uczniów. Prowadzenie klasy  gdzie jest 27-28 
uczniów   jest bardzo trudne wychowawczo edukacyjnie i ten nauczyciel otrzymuje 
mniejsze wynagrodzenie przy takim samym  wymiarze godzin, ponieważ nauczyciel 
na obszarze wiejskim otrzymuje jeszcze  dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski. 
W tym momencie nauczyciele  szkół miejskich  powinni powiedzieć dlaczego ale te 
przywileje dała im Karta Nauczyciela. Oprócz  tego Karta Nauczyciela gwarantowała 
systematyczne  podwyżki  nauczycielom bez rekompensaty  w postaci należytego 
zwiększenia  subwencji  oświatowych. 
Druga rzecz bardzo istotna jest zawarta w zestawieniu danych mających wpływ na 
wzrost  wynagrodzeń  w  latach  2008-2012  w  oplacówkach  oświatowych 
prowadzonych przez gminę  Trzcianka, co stanowi  załącznik nr 14.
W  pierwszej kolumnie  liczba uczniów w roku 2008,  mieliśmy w szkołach  2542 
uczniów , w roku 2009 już o 132 uczniów  mniej, w 2010- o 114  uczniów mniej, 
w  2011 r.- 84  i  w  tym   roku  86  mniej. Przy  takiej  ilości  uczniów   taki   wzrost  
wydatków. Dalej liczba oddziałów, to też ma bardzo istotny  wpływ  na kalkulację 
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wydatków ze 130 do 110. Kolejna rubryka -nauczanie indywidualne uczniów- w roku 
2011 -  20 uczniów  a w roku 2012 – 24 uczniów. To  są kolejne zagrożenia, które 
trudno  oszacować.  Jeszcze   we   wrześniu     rodzice   dostarczają   orzeczenia 
z  Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej, które  są podstawą  do wydania decyzji 
o nauczaniu  indywidualnym.
Kolejny punkt tabeli - liczba  dzieci objętych wczesnym  wspomaganiem rozwoju, 
w roku  2011 było 6 uczniów a w tym roku 9 uczniów. Następnie-liczba etatów 
nauczycielskich łącznie  z etatami z godzin  ponadwymiarowych, spadła z  344 na 
317 w latach  2008 – 2012.   Punkt - liczba   etatów  administracji  i obsługi to jest też 
istotna rubryka ale nie decydująca, ta grupa objęta była nawet zerowym wzrostem 
wynagrodzeń.   Kolejny  punkt  –  liczba   urlopów  dla  podratowania  zdrowia 
przedstawiała się w kolejnych latach: 2008- 2 osoby, 2009-3,2010-2, 2011-3, 2012-5 
i na rok 2013-6 osób. Proszę sobie policzyć  6 etatów  przez mniej więcej   6.100 zł 
daje  nam  36  600  zł,  czyli  366  000  zł,  to  są  dodatkowe  wydatki  które  trudno 
zaplanować.  Trudno  je  określić  ponieważ  dowiadujemy  się  często  tak  jak  teraz. 
Otrzymujemy też informację  o dodatkowych kolejnych urlopach zdrowotnych.
Rzecz bardzo istotna dająca obraz to, średnia stawka godzinowa nauczyciela. 
Wynagrodzenie  w roku  2007/2008  wynosiło 24,75 zł, a w roku bieżącym jest to 
36,81 zł (brutto ). Na to wpływu nie mamy, mamy wpływ na  określenie ilości szkół,  
ilości   oddziałów i ilości  dzieci  w tych oddziałach.  Dokonaliśmy pewnych korekt 
polegających na tym między innymi, że w  Szkole Podstawowej Nr 2 są 2 oddziały 
pierwszoklasistów  po  27-28  uczniów  a  w  Gimnazjum  nr  1  zamiast  zgodnie 
z rejonizacją szkół  młodzież i młodzież z Białej tam trafić, to   złożyła  dokumenty 
do  Gimnazjum  nr  2.  Czym  to  skutkowało,  tym  że  nie  mieliśmy  podstaw  aby 
zmniejszyć liczby oddziałów w Gimnazjum nr 2  i teraz są to oddziałały po  22-23 
uczniów.  Natomiast  jest  większa  liczba  uczniów  w  Gimnazjum nr  2  i  zaistniała 
konieczność utworzenia dodatkowej klasy. Biorąc pod uwagę tę tabelką skąd  się te 
liczby wzięły,  otóż z wszystkich tych elementów. Łatwo obliczyć, że   pomiędzy 
rokiem 2012   a   2013 rokiem szkolnym,  zmniejszyła się  ich o 20, a wynagrodzenie 
w tym czasie wzrosło o  50%.
Kolejne to  zestawienie  80101 §  2590- dotacja dla publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez inną osobę prawną,  co stanowi  załącznik  nr 15.
W tym zestawieniu mamy  zapis,  jaki  jest w każdej szkole koszt utrzymania ucznia.
Zmniejszyliśmy  znaczne  koszty  w  wielu  przypadkach,  przypomnę  państwu,  że 
w ubiegłym roku w Rychliku  i Przyłękach,  kiedy uczeń kosztował prawie 22 tys zł 
dzisiaj to się zmniejszyło, ponieważ  ostatecznie  w Przyłękach  jest więcej uczniów 
niż, to było rok temu.
Prognozowany  koszt  ucznia  w 2012 r w szkole SP 2 -8.718 zł, w SP 3 -7.284 zł, SP 
Biała- 8.484 zł, SP Łomnica- 12.831 zł, SP Przyłęki-16.884 zł, SP Siedlisko-12.307 
zł.  Teraz  dla  porównania  subwencja   na  dziecko  miejskie  -4.937  zł,  natomiast 
wydatek  na dziecko miejskie -7.927 zł, czyli na jedno dziecko w mieście dodajemy 
3 tys zł więcej niż otrzymujemy  subwencji. Jeśli chodzi o wieś, to subwencja wynosi 
6.813 zł a wydatek 11.758 zł, czyli prawie 5 tys zł dopłacamy do dziecka na wsi.
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Tu jedna dygresja,  to co proponowałem państwu aby zrezygnować z rejonu szkół 
„przekazać”  dzieci z Rudki i Nowej Wsi do Siedliska,  to miałoby na celu  z jednej 
strony  -zwiększenie    ilości  uczniów  w  oddziałach   w  Szkole  Podstawowej 
w Siedlisku a  z drugiej strony zwiększenie subwencji. Różnica między subwencją 
miejską  a wiejską to jest prawie  1.900 zł . Mamy sytuację taką, że dzisiaj do Przyłęk 
,Siedliska i  Rychlika uczęszcza  łącznie  15 uczniów do klasy pierwszej  a  27 do 
jednej klasy w Szkole Podstawowej nr 2. Intencją  naszą po części było to aby dzieci 
z Rychlika, Przyłęk, Nowej Wsi i Rudki, chodziły do Siedliska  i dzisiaj mielibyśmy 
oddział  pierwszaków, który by liczył 19 uczniów a Siedlisko ma dzisiaj- 5 uczniów.
Następna tabela to- liczba etatów wykazana w arkuszach, co stanowi  załącznik nr 
16. 
W  miesiącu  maju,  dyrektorzy  szkół  przedstawiają   arkusze  organizacyjne  od 
1 września  danego roku. Wiemy, że w czerwcu  część absolwentów kończy szkołę, 
we wrześniu kolejni rozpoczynają. Jednocześnie następują przeniesienia z różnych 
względów rodzinnych albo rodzic chce aby dziecko chodziło do szkoły ze  swoich 
określonych względów. Według arkuszy organizacyjnych, przedstawiliśmy państwu 
kalkulacje etatów i wyszło, że z 338 jakich było na 1 stycznia 2011 od 3 września 
( wtedy zaczyna się rok szkolny) spadło nam o 22 etaty. Myśleliśmy, że w ten sposób 
uzyskamy  oszczędność  w  wysokości  787.800  zł.  Okazało  się,  że  nie   mamy- 
787.281zł, co to  znaczy, że musimy znaleźć dodatkowo 500 tys zł. Ponadto planując 
budżet w roku 2011 nie wiedzieliśmy jeszcze, że od lutego zostaniemy dodatkowo 
obciążeni 2% składką  rentową i  emerytalną. Skutek finansowy  to jest 400 tys zł do 
tego w miesiącu październiku i listopadzie. Planując budżet otrzymaliśmy   wysokość 
o kwocie planowanej subwencji,  która była o ponad  400 razy większa niż  okazało 
się w lutym po uchwaleniu budżetu. Przy tym samym dodajmy 518 + 400=900 + 400 
= 1.300 tys zł.  Do tego doszły  różnice  związane  między  innymi   z  trudnymi  do 
wyszacowania  wzrostami  cen  energii  elektrycznej,  gazu  i  ogrzewania.  To  co 
zaoszczędziliśmy   w  ramach  termomodernizacji  niestety   pochłonęło  wzrost  cen 
jednostkowych. Trudno jest do końca przewidzieć skutki, wydatki rzeczowe to jest 
28%  w stosunku  do wydatków osobowych. Jeżeli się pomylimy np. w planowaniu 
płac  o 2 lub 3 % to jest różnica od 400 do 600 tys zł.  W przypadku wydatków 
rzeczowych  to jest kwota również od 150 do 200  tys zł. Trudno jest, a wiedzą to 
właściciele firm produkcyjnych i  usługowych, że to jest budżet z dużą dokładnością 
przy  tak   złożonej  strukturze  i  przy  takiej  ilości  niewiadomych,  które  występują 
w  momencie jego planowania. To co przedstawiłem w projekcie uchwały budżetowej 
to  co  macie  państwo   w  uzasadnieniu,  jest  skutkiem  między  innymi  tych  nie 
planowanych  zmian,  które  wystąpiły,  po  pierwsze  w  wyniku  różnic  w   arkuszu 
organizacyjnym,  po  drugie  nieplanowanej   wniesionej   subwencji,  a  po  trzecie 
wzrost składki na  rozliczanie rentowe i emerytalne  tych 400 tys zł, które dają nam 
taką  sumę zmian. Szkoły oczywiście wystąpiły jeszcze o wyższe   kwoty dotacji, my 
obniżyliśmy do naszym zdaniem  niezbędnego minimum  ale  nie powiemy dzisiaj, że 
to może starczyć do końca  roku. Nie wiemy, czy nie pojawią  się kolejne urlopy dla 
podratowania zdrowia, nie pojawią się kolejne orzeczenia lekarskie, czy zwolnienia 
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długotrwałe które obciążają  nas przez 30 dni, czy też nie pojawią się  też dzieci, 
które  przyjdą  z  oświadczeniami  z  zaleceniami  z  Poradni  Psychologiczno- 
Pedagogicznej  na  podstawie  której  będziemy  musieli  orzec   o  nauczaniu 
indywidualnym, tego nie wiemy co do końca roku nas spotka. Przygotowując zmiany 
w budżecie byliśmy zmuszeni do tego aby dokonać niezbędnych  naszym zdaniem 
korekt  wydatków. Uzasadnienie do uchwały przedstawia  kolejno według działów, 
paragrafów te wszystkie zmiany, które dokonaliśmy. Klucz był prosty, subiektywnie 
oczywiście  oceniliśmy  te  zadania,  które  naszym  zdaniem,  mogą  poczekać  na 
realizację na rok następny albo też  zmniejszyliśmy wydatki, które  nie wymagają 
inwestowania.  Zwiększenia  ograniczyliśmy  do  niezbędnych,  które  gwarantują 
właściwą płynność  i funkcjonowanie jednostkom,  które dotyczą. Taki jest obraz, nie 
ma  w tej  chwili  wytycznych  ministra  finansów do  planowania   na  rok  przyszły. 
Mamy nadzieję, że  po pierwsze  nie wzrośnie  liczba bezrobotnych  a tym samym 
obciążenia  nasze – wydatek na Opiekę  Społeczną, mamy nadzieję, że nie zmniejszą 
się  udziały  w PIT i w CIT. Już proszę państwa po 8 miesiącach   minister finansów 
„zalega”  nam ponad  800 tys zł. Mamy  również nadzieję, że nie będzie   zmian  przy 
subwencji,  która  jest  i  tak   zaniżona.  Resort  próbuje  znieść  Kartę  Nauczyciela 
zmniejszając pensję ale jednocześnie zmniejszając  subwencje dla gmin.  Zniesienie 
Karty  Nauczyciela   wywołałoby  szereg  konfliktów  i  będziemy  zmuszeni  do 
powtórzenia  bardzo  licznych  klas  i  nie  tylko  5,  7  osobowych  ale  także  do  27 
osobowych  narażając   się  na  protesty  rodziców,  nauczycieli,  którzy  będą  mieli 
pretensje  i  będą zwracali  uwagę, że nauczanie w klasie przepełnionej jest trudne 
i wręcz nie możliwe. Nie będzie innej drogi jak likwidacja szkół i zwiększenie ilości 
dzieci w oddziałach,  bo to jest najprostsza droga do tego aby nie  tylko uzyskać 
oszczędności ale  aby wygenerować pewne środki pieniężna na inne cele, w tym na 
projektowe. Państwo teraz składają wnioski do budżetu o różnego rodzaju inwestycje, 
jak można planować mając taką  perspektywę, kiedy  w przyszłym roku  nasz  udział 
w subwencji może być mniejszy. Na końcu dodał, w tej części to jest wszystko, jeśli 
państwo  będziecie  sobie  życzyli,  to  będę  udzielał  odpowiedzi  do  tych  dalszych 
szczegółowych  propozycji,  które  przedstawiłem  w  uwzględnieniu  do  uchwały 
budżetowej.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  radnych,  czy  do  przedstawionej  prezentacji 
materiałów  związanych  z  budżetem  i  sytuacją  finansową   gminy  przez  pana 
Burmistrza, macie jakieś  pytania, uwagi. Następnie przypomniał, że rozpatrujemy 
uchwały: dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012-
2052  i   uchwały w sprawie zmiany   budżetu gminy Trzcianka  na 2012 rok.

Radny K. Oświecimski dodał, mam pytanie  jeśli chodzi o  Rychlik, tu są podane 
warianty a ja chciałbym wiedzieć jaki byłby koszt,  jak by była szkoła nawet. Ja ma 
pytanie ile  by kosztowała szkoła gdyby była w  normalnym trybie, jak by istniała 
nadal  i jaki byłby koszt.
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Burmistrz M. Kupś wyjaśnił,  te cyfry się znacznie  zmieniły z tego względu, że  po 
licznych zapytaniach naszych jak  należy liczyć dotację  dla Stowarzyszenia, musi 
być   ona  w  wysokości   średniej  dotacji  dla  szkół  na  terenach  wiejskich.  Tutaj 
przedstawiliśmy   państwu  pismo,  myślę,  że  pan  Przewodniczący  Rady  ma  tę 
odpowiedź   na  pańskie  pytanie,  które  zostało    wyprzedzone   przez   zapytanie 
Stowarzyszenia,  które  jest  bardzo istotne.  Tam jest  odpowiedź  dotycząca  bardzo 
szeregu  wątpliwości  i  musieliśmy trochę  zmodyfikować niestety  jakby ze  stratą, 
czyli  zwiększając   dotację.  Regulacja  przewidywała  w  trochę  innej  wysokości 
subwencję, dotacja będzie większa za to znacznie mniej dostała by Szkoła Katolicka 
ale  w  związku z tym,  że zmniejszyła się  ilość  uczniów  te różnice nie będą 
wielkie.

Radna J. Durejko dodała, ale średnie dla wsi znacznie się różnią i który wariant został 
zastosowany  i  rzeczywiście   chciałaby  podtrzymać  pytanie,  ile   kosztowała   by 
szkoła w Rychliku gdyby na dzień dzisiejszy funkcjonowała  w normalnym trybie.

Burmistrz  M.  Kupś   odpowiedział,  w  tym roku  jest  to  trudne  do  zbilansowania 
dlatego, że szkoła w Rychliku  istniała przez 8  miesięcy  i to wszystko w przyszłym 
roku będzie zależało od kosztu dziecka na wsi ( ile będzie oddziałów i ile będzie 
uczniów ).

Radny K. Oświecimski dodał, mi wychodzi 450 tys zł dla Rychlika w skali roku.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  jeśli  przy  tej  stałej  liczbie  uczniów,  przy  tej  cenie 
wyjściowej, to    w przyszłym  roku   Stowarzyszenie   by miało  około 180 tys zł 
mniej.

Przewodniczący  Rady  odczytał   odpowiedź   Burmistrza  Trzcianki  Nr 
RO.0003.2.2012.AG  z  dnia  19.09.2012r  na  zapytanie  w  związku  z  pismem 
przedstawicieli szkoły w Rychliku, co stanowi   załącznik nr  17.

Radni  otrzymali na sesji celem zapoznania się w tematyce budżetowej, następujące 
dokumenty: 

- pismo  Burmistrza Trzcianki nr RO.003.2012.AG z dnia 20.09.2012r - informacja 
do projektu uchwały zmieniającej  budżet na 2012r, co stanowi załącznik nr 18, 

-pismo  Burmistrza Trzcianki nr RO.003.2012.AG z dnia 20.09.2012 r. -odpowiedzi 
na wnioski z posiedzenia Komisji  Gospodarczej w dniu 17.09.2012r., co stanowi 
załącznik nr 19, 

-  informację  Burmistrza,  wykonanie budżetu gminy Trzcianka do 31 sierpnia 
2012r, co stanowi załącznik nr 20.
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Radna J. Durejko dodała,  pan Burmistrz  w ogóle nie odpowiedział na pytanie jaka 
byłaby różnica gdyby szkoła w Rychliku rozpoczęła  swoją działalność w normalnym 
trybie i    ta   byłaby  Szkołą Podstawowa    cały czas  a tu  biorąc pod uwagę 
aktualnie  Stowarzyszenie.  Podaje  nam,  że  średni  koszt  dziecka  na  wsi  wychodzi 
11.758 zł pomnożone to 32 dzieci, to szkoła w Rychliku powinna otrzymać subwencji 
w  wysokości  376.  256  zł   a  w  tych  wariantach  na  te  4  miesiące  wychodzi 
zdecydowanie taniej bo 93.932 zł i 125.416 zł.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  inne  były  podstawy do wyliczania   przez  8  miesięcy. 
W  szkole  w  Rychliku  wtedy  było  26  uczniów   w  tej  chwili   jest  więcej,   to 
spowodowało straty. Gdybyśmy  liczyli koszt ucznia w czerwcu, czy sierpniu byłby 
znacznie większy. To jest według arkusza organizacyjnego od  3 września.  To jest 
różnica w ilości dzieci znacząca 26 a tutaj jest 32, to jest prawie 25%., więc tu nie 
można tak kalkulować, rozumiem pani intencje ale musi pani uwzględnić tą istotną 
zmianę.

Radna J.  Durejko dodała,  z  tej  wypowiedzi  ja zrozumiałam  jak  nie było zysku 
w związku z tym, że jest Stowarzyszenie, jednak taniej kosztuje.

Pan  P.  Birula  dodał,  dzisiaj  rzeczywiście  ta  szkoła  na  jednego  ucznia.  Trzeba 
przypomnieć sobie sytuację, z przed przekazania tej szkoły Stowarzyszeniu. Koszt 
jednego ucznia w tej szkole był wyższy niż średnia  i ta różnica między kosztem 
wyższym  w Rychliku  a średnim z pozostałych szkół dzisiaj jest zyskiem gminy na 
dzisiejszy. Natomiast nie do końca się to zgadza ponieważ  ta liczba uczniów tam się 
trochę zwiększyła. Na dzień dzisiejszy w  uproszczeniu możemy przyjąć, że  różnica 
pomiędzy tym  wyższym kosztem niż średnia, która była  w Rychliku a  średnim 
zyskiem dla  gminy    z przekazania prowadzenia tej szkoły Stowarzyszeniu. Gdyby 
przyjąć ten wariant  inny, że tą szkołę się likwiduje a dzieci przechodzą  do Siedliska 
to ten zysk byłby trochę większy. Globalnie jeśli chodzi  o koszty oświaty   w gminie, 
trochę były  by niższe. Natomiast  precyzyjne wyliczenie co do złotówki w zasadzie 
jest niemożliwe.

Radna J. Durejko dodała, tak się składa, że wybór szkoły, typu szkoły, rodzaju na to 
ma wpływ decyzja Stowarzyszenia  i my na to nie mamy wpływu, oni  wybrali taką 
formę  i  tak  działali.  Chciałabym  zwrócić  uwagę  na  to,  że  są  mniejsze  koszty 
utrzymania  tej  szkoły w tej chwili,  niż jak byłaby w  formie  jak była  poprzednio.

Pan P.  Birula  dodał,  ja  mówię  w ogóle  o  całej  decyzji  przekazania  prowadzenia 
szkoły   Stowarzyszeniu  bądź  jej  likwidacji.  Tak  jest  to  prawda  jest  to  korzystne 
finansowo dla gminy.

Radny  W.  Perski  dodał,  ja  mam pytanie  panie  Burmistrzu-   zestawienie  danych 
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mających wpływ na  wzrost wynagrodzenia tj. ppkt 7 w 2008 było 116 etatów przy 
takiej ilości uczniów  2542  a w roku 2012/2013 ilość etatów jest 127 prawie 128, że 
to jest mało znaczące. Chciałbym się  dopytać, jak mam rozumieć „mało znaczące” 
i ile wynosi taki etat bo widzę, że tu są  jakieś  oszczędności i można by dokonać.
W roku 2007/2008-116 etatów  przy ilości uczniów 2542 a  w  2012/2013 – 2162 
uczniów  i tu musimy trochę więcej pieniędzy wydać na  obsługę  administracji. Tu są 
pewne oszczędności  i trzeba by tej tabelce się  przyjrzeć a pan powiedział, że to jest  
mało znaczące, proszę  wyjaśnić.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  zaraz  wyjaśnię  ale  jeszcze  jedna  uwaga  ponieważ  nie 
powiedziałem o znaczącym w tym momencie   wzroście kosztów-  to utworzenie 
oddziałów przedszkolnych w szkołach i  to  są   dodatkowe etaty w przedszkolach. 
Można by kolejną tabelę  umieścić  jaka byłaby ilość dzieci w przedszkolach, jak jest 
obecnie (to nie tylko  są nauczyciele) to są jeszcze dwa stanowiska na jeden oddział 
i stąd ta różnica  wśród  pracowników. To nie są pracownicy w księgowości, ale to są 
pracownicy  bezpośrednio  związani  z  utworzeniem  dodatkowych  oddziałów 
przedszkolnych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach.  W  związku  z  tym 
przy szkołach trzeba budować place zabaw  z  dofinansowaniem ale ze znacznym 
udziałem gminy to jest ta różnica.

Radny K. Czarnecki dodał, ja mam  tylko   jedno  pytanie, panie Burmistrzu,  jaka 
jest konkluzja  tego wykładu, co chciał pan uzyskać przez ten wykład.

Burmistrz M. Kupś odpowiedział, chciałem państwu  uzmysłowić jak zmieniły się 
wydatki  strukturalne  na  przełomie   ostatnich  4  lat.  To,  że  przy  mniejszej   ilości 
uczniów i  tu  podałem wyliczenie  tj.  około  20  %  w  ciągu  5  lat  wynagrodzenie 
nauczycieli wzrosło o 50%, a  to było nieadekwatne do wzrostu subwencji. Jeżeli 
subwencję  mieliśmy w wysokości niecałe 12 mln zł w roku 2008  a wydatki wzrosły 
o 7 mln zł. To co mogło iść na inwestycje w tej chwili przeznaczamy na utrzymanie 
szkół. To, że między innymi  zamiast w Siedlisku jedna szkoła  obsługiwałaby szkoły 
zachodnio -północny  obszar  gminy. Dzisiaj na tym obszarze mamy trzy szkoły plus 
Nowa Wieś do Trzcianki,  a tym samym zmniejszenie  subwencji.  Trudno szukać 
oszczędności jeszcze większych  jak widzą państwo i tak je zrobiliśmy zakładając, że 
nie  będzie  kolejnych zmian i  nastąpi  zwiększenie  dotacji  jeszcze w tym roku,  że 
próbujemy redukować wydatki ale wobec Karty Nauczyciela jesteśmy bezradni- 50% 
stawka godzinowa  wzrosła. To chciałem panu pokazać, dlaczego nie możemy  dać 
na podwyżki dla pracowników  MGOPS, Biblioteki, Muzeum, Trzcianeckiego Domu 
Kultury i  pracowników Urzędu  bo te kwoty musimy przeznaczyć na inne cele plus 
wzrost  cen energii  plus  wzrosty  innych   kosztów rzeczowych.  Chcemy wskazać 
zależność  pewnych  czynników  na  które  nie  mamy  całkowicie  wpływu.  Te 
dramatyczne apele  o zmianę Karty Nauczyciela  mają na celu  powstrzymanie   tej 
galopady  wydatków  związanych  z  oświatą,  z  tym,  że  kuratoria  również  blokują 
tworzenie zespołów. Pomijając waszą opinię  w tej sprawie, to Kuratorium również 
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negatywnie  wypowiedziało  się  na  temat  tworzenia  Zespołu  Szkół  w  Siedlisku 
i  w Trzciance. A w naszej partnerskiej  gminie Dusznikach, jeden podmiot gmina 
prowadzi  szkołę  podstawową,  gimnazjum  i  liceum.  Liceum,  które  jest  zadaniem 
własnym powiatu. Mają podpisane porozumienie, przekazują subwencje i mają jedną 
dyrekcję  i jedną  obsługę. Jak stoi przeszkoda aby w jednym budynku  istniały   dwie 
szkoły pod jedna dyrekcją,  przecież  państwo   podejmowali już  to zrobić- wiadomo 
czemu  się  to  nie  udało.  Cel  jest  taki,  jeżeli  nie  dokonamy  drastycznych  zmian 
w  organizacji  oświaty,  to  te  słupki  w  przyszłym  roku  będą  jeszcze  bardziej 
wyglądały dramatycznie.

Radny K. Czarnecki dodał,  pan przedstawił nam tutaj tabelki,  ilość pracowników, 
ilość uczniów, nie wiem, czy większość radnych ma jakiś wpływ aby tych uczniów 
przybywało, czy nie. Natomiast  rzecz polega na tym, że to dotyka nas ale dotyka 
także inne samorządy w skali kraju. Inne samorządy sobie poradziły   i funkcjonują 
i realizują zdania. Na nas jakaś plaga nastąpiła,że mamy szkoły i  przez to nic nie 
będziemy mogli zrobić, bo musimy  wszystkie środki  przekazywać na  rzecz oświaty. 
Pan został wybrany w wyborach  i pan jest upoważniony do tego aby jeździć, taka 
jest konkluzja bo za dużo  jest szkół a za małe są oddziały. Pan powinien jeździć 
i  przekonywać rodziców, mieszkańców wsi do tego,  jeżeli  pan zrealizował zdanie 
budowy  szkoły  w  Siedlisku  i  budowę  hali  sportowej  to  ci  ludzie   powinni  być 
przekonani  to  tego,  że  te  dzieci  z  sąsiednich  wiosek  chętnie  pójdą   do  szkoły 
w Siedlisku. Niech pan mnie nie  obciąża, jako radnego tym,że pan z tymi rodzicami 
nie potrafił  tej  sprawy  rozwiązać,  bo jeżeli  rodzice przychodzą  i  nie widzą czy 
widzą inną  możliwość  wysyłania dzieci do szkół,  to oni  nie są przekonani do tego a 
dlaczego nie są przekonani do tego, bo podobno nie był pan na tych spotkaniach, pan 
ich osobiście nie przekonywał do tego. Dlatego, ja bym prosił  oprócz tego wykładu 
i  jakby  wskazywania,  że  wydatki   na  oświatę   rosną,żeby  pan  się  bardziej 
zaangażował w to aby przekonywać  rodziców do wysyłania dzieci do tych szkół 
maja rację w przyszłości.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  mój  głos  to  jest  jeden  z  głosów,  jest  jeszcze  rada 
nauczycielska, kuratorium a moje pytanie jest takie,  co pan by chciał zrobić. Rada 
ostatecznie decyduje o tym jaki będzie kształt organizacji oświaty. Co z tego, że ja 
przekonam rodzica, jeżeli pan tego nie zrobi. Pan Kolendowicz wie doskonale, jak to 
było 11 lat  wcześniej,  kiedy panu Kolendowiczowi  udało się   przekonać    wielu 
rodziców a później pojechali  radni na zebranie i całkowicie to zmienili. Jednak tą 
sytuację  mieliśmy również w 2006  i  2004 roku. Mieliśmy  wspólny  cel,  nagle 
potworzyły się  komitety obrony szkół  i wszystko runęło. Ja wskazuje mechanizmy 
i  tak  odpowiedzialność  praktyczna  w  głównej   mierze  jest  na  Burmistrzu  jako 
inicjatorze jako wnioskodawcy. Oczekiwałbym pewnego  partnerstwa ze strony Rady 
Miejskiej. Pan  musi być  przekonany, jeżeli  na podstawie tych danych, które panu 
przekazałem,   pan nie jest przekonany  to kogo mam przekonywać – rodzica. Każdy 
z rodziców chciałby aby jego dziecko miało blisko do szkoły, wolałby aby uczyło się 
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w klasie  5 osobowej   niż   w klasie  27 osobowej  prawda ale  po to  jesteśmy aby 
czasami podejmować decyzje, z którymi mieszkańcy nie będą się  zgadzali. Możemy 
długo dyskutować, ja  pokazałem statystykę jak to wygląda na co wydajemy a od 
państwa będzie zależało dalej. Możemy dalej utrzymać tą strukturę  dalej możemy 
utrzymać  małe  szkółki  wiejskie  ku  zadowoleniu  rodziców,  nie  wiem czy  uciesze 
dzieci. Dla wielu młodych ludzi byłoby przyjemniej spędzać czas  w szkole z halą 
sportową, placem zabaw  i szeregu innych  udogodnień. Szkoła, która daje wszelkie 
możliwości  rozwoju  niż  w  nowej   szkole,  bo   na  dodatek   zmieniają   się 
nauczyciele, bo niezależnie od sytuacji organizacyjnej,  nauczyciel idzie  się na urlop 
na podratowanie zdrowia.  Macie państwo dzisiaj   dane,  które  maja podstawę  do 
podjęcia decyzji i tylko od państwa to zależy.

Radny K. Oświecimski dodał, pan twierdzi, że są  szkoły - małe szkółki wiejskie, 
proszę  mi  wskazać  poza  Przyłękami, choć jedną   szkołę  wiejską małą.

Burmistrz M. Kupś odpowiedział, to że powstało Stowarzyszenie,  to zależało od nas, 
wyraziliśmy zgodę na powstanie. Kto będzie winny temu, że w  Szkole Podstawowej 
w Siedlisku jest:  6 uczniów  w klasie pierwszej, w klasie drugiej jest 19, w klasie 
trzeciej- 17, w klasie czwartej -21, w klasie piątej-  11 i szóstej -16 uczniów. Dla 
przykładu w  Szkole Podstawowej  w Przyłękach: w pierwszej klasie - 9 uczniów, 
w drugiej - 9 ,  trzeciej -9,  w czwartej- 4 uczniów,      w piątej - 4 , w szóstej- 4. 
W szkole Podstawowej  w Łomnicy: w pierwszej- 11 , w drugiej- 20 , w trzeciej-12 ,  
w czwartej- 15  , w piątej -  10, w szóstej-  10.
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance, są  trzy  oddziały- 83 uczniów. 
Jeden oddział jest z 27 uczniów  i dwa oddziały 28 uczniów. W  drugiej klasie  jest 
70 uczniów czyli po 23,3 uczniów, w trzeciej   jest 83 ,czyli jest po 27 uczniów, 
w czwartej w  trzech  oddziałach jest po 27 uczniów, w piątej, w czterech oddziałach 
96, w szóstej w trzech oddziałach- 77 uczniów.

Radny K. Oświecimski dodał,  przecież Stowarzyszenie w Rychliku nie jest  naszą 
jednostką. Jaką szkołę poza Przyłękami, widzi pan jako drugą małą szkołę wiejską, 
proszę mi wskazać.

Burmistrz  M.  Kupś  wyjaśnił,  Szkoła  Podstawowa  w  Łomnicy  ma   78  uczniów, 
natomiast  koszt  jednostkowy-  12  831  zł,  w  Przyłękach  -16  884  zł,  w  Siedlisku- 
12.307 zł. W wielu gminach poniżej 80 uczniów likwiduje  się szkoły. Jeśli państwo 
uważacie, że te szkoły muszą być to utrzymamy je ale z konsekwencją finansową 
tych decyzji.

Przewodniczący Rady dodał, chciałbym zwrócić uwagę, że są w pełni zrozumiałe 
prezentacje  pana Burmistrza dot.  oświaty,  natomiast   problem oświaty  tak istotny 
i  ważny dla budżetu gminy  Trzcianka nie  jest  w tym momencie jedynym, który 
trzeba by rozwiązywać  w przypadku projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 
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rok 2012. Właściwie mówimy o pewnych konsekwencjach i o pewnych działaniach, 
które powinny być podjęte  zdaniem pana Burmistrza, proszę państwa radnych, tylko 
że  w dalszym etapie  funkcjonowania   naszej  gminy.  Tu chciałbym żeby   bardzo 
ważna  dla budżetu gminy  oświata nie zdominowała całości tej uchwały, ponieważ 
mamy jeszcze inne tematy do dyskusji.

Radny A. Cija dodał, nie należę i nie należałem do żadnej partii politycznej. Widać 
,że ten problem jest  nie tylko małej gminy Trzcianka ale  problem ogólnokrajowy. 
Przypomnę -zielona wyspa i wszystko okey, to wszystko wygląda dobrze. Problemy 
są  tutaj  na  dole.  Ja  przypomnę   pamiętam  czasy,  kiedy  subwencja   wystarczała 
w 100 %, nagle jedziemy  po prostu w dół. Ja rozumiem spadek liczby dzieci itd. ale 
też pamiętam czasy gdzie  Kuratorium zresztą tak jak teraz  prowadzi swoją politykę 
i po co ma się narażać, jak kilku ludzi pojedzie i będzie protestować, co do łączenia. 
Pamiętam jak Kuratorium wypowiadało  się co do likwidacji -nie wyrażało zgody na 
likwidację.  My  byliśmy  na  pewnym  etapie  za  Kolendowicza,  gdzie   chciano 
likwidować, wtedy Kuratorium było na nie. Bez zgody Kuratorium nie można było 
tego  po prostu zrobić. Ja powiem tak, mnie paraliżuje wypowiedź Burmistrza jeśli 
chodzi o rok 2013, bo  panie Burmistrzu, jak pan czyta prasę a  wiem, że pan czyta, 
może różną czytamy ale czytamy. Przepraszam ale bezrobocie na pewno wzrośnie 
ale są ku temu przesłanki- dochody z PIT i CIT, jeżeli PKB w dół , to musimy w dół. 
W związku z tym, ilość dzieci  maleje, ja się pytam, jak  minister będzie likwidował 
Kartę  a jednocześnie nam te pieniądze zabierał, to my się po prostu „ugotujemy”. Ja 
już  na Komisji zadałem pytanie, gdzie są nasi posłowie.  Woli politycznej w sejmie 
nie  ma,  tam  są  ważniejsze  rzeczy  afery  itd.  Rozumiem  Zastępca  Burmistrza, 
przemycił  parę  informacji,  że  taki  proces  gdzieś   jest  robiony.  Uważam,  że  to 
powinno to być bardziej intensywne, uważam, że powinniśmy poprosić  nie tylko jak 
jest  kampania  ale  teraz  gdy  jesteśmy  na  etapie  konstrukcji  budżetu  na  2013.  Ja 
chciałbym usłyszeć  od  posłów co,  jak my mamy do tego podejść.  Nie  długo to 
będziemy mieli  tylko wydatki,  bo pan mówi,  że na ten rok 3 mln  zł  to wydatki 
majątkowe. Tam już nie ma trzech liderów,  tam jest dużo, dużo w dół, sprzedaż nie 
idzie, to niedługo będziemy mieli tylko wydatki sztywne  i oświatę. Pan powiedział, 
że wiele byśmy zaoszczędzili aczkolwiek, to co pyta pan Oświecimski  to  nie za 
bardzo  jest  co  zamykać  chyba,  że  się  weźmiemy  za  szkoły  podstawowe 
w gminie. Ja pamiętam jak dziś, parę lat temu, pan Bogacz mówił wtedy, bo się na 
tym zna, nie możliwości żeby była jedna dyrekcja gimnazjum i szkoła podstawowa, 
nie po to dzielono, żeby teraz łączyć. Nagle zmiana -łączyć, aczkolwiek Kuratorium 
stoi w „rozkroku”  bo samo nie wie co ma robić, czy nasza decyzja jako Rady była na 
połączenie-  opinia  Kuratorium,  to  po  co  oni  się  wcinają,  że  tak  powiem.  My tu 
decydujemy, tego problemu  nawet ta likwidacją, bo my jeżeli coś zlikwidujemy, to 
wszystkiego  nie  możemy  zlikwidować.  Jak  coś  zlikwidujemy  do  za  dwa  lata 
będziemy mieli to samo- tylko decyzje na górze. Ja uważam, że w związku z tym 
powinniśmy każdą złotówkę oglądać z każdej strony. Panie Burmistrzu, co to jest dla 
mnie  za  wyjaśnienie,  zwiększa  się  kwotę  o  170  tys  zł   wydatki  na  energię 
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elektryczną, koniec wyjaśnienia. Przepraszam bardzo z jakiego powodu  170 tys zł do 
całości to jest w granicach 25% i ja jako radny patrząc panu w oczy mam  łapkę 
podnieść,  bo  jak  ktoś  na  Komisji  powiedział,  Romek  Zozula  prowadzi  dokładne 
wyliczenia ale ja ich nie  widziałem. Ja nie wiem może cena energii wzrosła, tu wiele 
jest pytań, ja oczekuję do każdej pozycji  precyzyjnych wyliczeń. Ktoś się pomylił, 
myśmy nic nie obcinali przy panach propozycjach jeśli chodzi o energię elektryczną. 
Tyle  ile  pan  zaproponował,  tyle  zostało.  Było  powiedziane  energooszczędne, 
inwestujemy,  żeby  było  taniej-  jest  drożej,  z  jakiego  powodu,  to  dobrze  by  było 
gdyby takie  wyliczenia  były.  Ja  przeglądałem materiały  Rady  Powiatu  i  tam jest 
wszystko w  kolorach jednoznacznie wyliczone natomiast u nas trzeba samemu do 
wiedzy dochodzić. Uważam, że każda pozycja powinna być wyjaśniona. Szczytem 
wszystkiego a dałem do poczytania kilku ludziom  ten projekt, gdzie  jest  taki zapis:  
zwiększa się o 28 tys zł wydatki na diety radnych, no mówi  ale o siebie to żeście 
zadbali. Przepraszam bardzo  pytam dlaczego taki „numer ktoś znowu wycina”, kto 
się pomylił. Przecież  my  20  grudnia 2011 r uchwalając budżet na rok 2012  na 
wniosek  przegłosowaliśmy – zamrażamy   diety   dla  radnych  w wysokości  do 
odwołania.  To dotychczas było liczone w zależności  od średniej   krajowej.  W tej 
chwili  ten  wzrost,  one   są  zamrożone,  więc  wyliczenie  21  razy   itd.  ilość,  to 
przepraszam  skąd  się bierze nagle wzrost. Jeżeli ktoś się pomylił, to niech  będzie na 
skutek  pomyłki urzędnika, który  nie umie liczyć, a nie na zasadzie takiej, że jak to 
pójdzie  w internet, to każdy powie: „no kurcze pieczone”  o siebie dbają. Ja oczekuję 
precyzyjnych   informacji,  jeżeli  ktoś  się  pomylił  to  niech   bierze  na  siebie  i  tu 
w ogóle, jak pan widzi mam na czerwono wszystko. Dlaczego tych słupków, tych 
wyliczeń, tych wyjaśnień, co za problem aby dać  radnym  też  w materiałach i żeby 
była  precyzyjnie rozliczona oświata, że w związku z tym ,że tu subwencja tyle i tyle 
mniej, tutaj  tak, żeby się zbilansowało, to trzeba tyle i tyle.  Jeżeli dokładamy do 
przedszkoli, to do jakiego przedszkola  i ile. Ponieważ pieniędzy nie ma i nie stać nas 
na   wszystko  więc   musimy  być  świadomi  tego,  co  robimy.  Jeżeli  dajemy,  czy 
obcinamy to dlaczego i takie wyliczenie można zrobić i ja jako Andrzej Cija  jako 
radny  takich  wyliczeń po prostu  się  domagam.  Nie  tak jak dzisiaj   „wjeżdżają” 
tabelki, jak pan myśli. Rozumiem, że pan ma radnych  i członków za inteligentnych 
ludzi ale trzeba w spokoju policzyć, popracować  i przeanalizować ponieważ to są 
poważne decyzje. Powiem dalej, Komisja spotyka  się 24 września i ja oczekuje od 
pana  precyzyjnych   informacji  w  każdym  punkcie.  Myśmy  już  się   lekko 
przymierzyli na Komisji przy pierwszym czytaniu, bo dostaliśmy te materiały w dniu 
Komisji 17 września  o godz 17:00.Abyśmy mogli się do tego odnieść i na Komisji. 
Podtrzymuję  w związku z tym swój wniosek.

Burmistrz  M.  Kupś  zapytał,  chciałbym  wiedzieć  w  jakim  punkcie  ma  pan 
wątpliwości.

Radny  A.  Cija  dodał,  to  co  nie  zostanie  powiedziane,  ale  niech  pan  mnie  nie 
przepytuje, ja nie jestem w klasie, pan nie jest przy głosie. Zgodnie ze statutem głosu 
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udziela pan Przewodniczący Rady, a  pan  nie jest  w tej chwili   przy głosie, prawda 
panie radny. Na razie tyle i rozumiem ,że dyskusja będzie.

Burmistrz  M.  Kupś   dodał,  na  pana  prośbę  skoro  ma  pan  zapytania,  to  proszę 
o skierować je  w tej  chwili,  z  tego co wiem to na większość pytań uzyskał  pan 
odpowiedzi na Komisji. Jeżeli są takie straszne i widzi pan  uchybienia, to proszę 
wskazać  na  jakie  pytania  trzeba  szczegółowo   panu  odpowiedzieć.  Zgodnie  ze 
statutem,  proszę  na  piśmie.  Proszę  zwrócić  uwagę,  tu   jest   dziewięć   stron 
uzasadnienia, czy do tych  dziewięciu   stron ma powstać kolejnych   trzydzieści 
stron.  Dlaczego  pan  nie  dowierza,  obraża  mnie  i  moich  współpracowników,  że 
zostało  to  zrobione  w  sposób  nierzetelny,  czy    w  sposób  uwłaczający  sztuce 
rachunkowej,  matematyce.  Musi  pan  dowierzać,  że  zrobiliśmy  to  zestawienie 
w oparciu   o   rzeczywiste dane i jaki jest tu mój interes aby manipulować tymi 
danymi. Przykro mi,że pan jako wieloletni Przewodniczący Komisji a jeszcze dłużej 
jej członek nie potrafi pan pewnych rzeczy zrozumieć. Procedura  przeprowadzenia 
zmian budżetowych oparta jest  na określonej  technice,   pewnej  metodologii   i  tą 
stosujemy. Oczywiście  mieliśmy jeszcze ją rozbudować ale powtórzę po raz kolejny 
do tych  dziewięciu  stron, musielibyśmy  jeszcze dobudować kolejne  dwadzieścia 
stron.  Czy  to  zmieniłoby  pańskie  nastawienie.  Tłumaczyłem   panu   jakie  były 
niewiadome   przy  prognozowaniu budżetu, proszę niech pan przeczyta sobie, jeżeli 
pan tego nie zrobił  na stronie  szóstej zestawienia  do zmian w dziale  801, dlaczego? 
i tu pan by uzyskał precyzyjnie  odpowiedzi.  Przy planowaniu tego dokumentu jakim 
jest budżet gminy w naszym przypadku  różnica 2%  od kwoty 63 mln zł   tj.1.2 mln 
zł.  Nawet  jakbyśmy  się  pomylili  panie  Cija  to  do  takiej  pomyłki  mamy  prawo 
zwłaszcza ,że jest tyle niewiadomych  przy wstępnym ustaleniu danych wyjściowych. 
Czy  my  mieliśmy  pewność,  że  pan  minister  finansów  nam zwiększy  subwencje 
i  udział  w   PIT o   prawie  700  tys  zł,  czy  my  to  wiedzieliśmy  w październiku, 
listopadzie. Niech pan  ma odrobinę dobrej woli zrozumienia, czy pan nas traktuje jak 
złodziei,   mataczy.  Wprowadziliśmy  zmiany   w  oparciu  o  solidne  wyliczenia, 
poświęciliśmy  tej  sprawie  wiele  dni.  Pan  dzisiaj  podważa   wiarygodność  tych 
informacji.  Jeśli  chce  pan  uzyskać   większą  szczegółowość  to  proszę   aby  pan 
przedstawił w formie wniosku.     

Radny A. Cija dodał,  przedyskutowaliśmy ten budżet na  Klubie i  nie chciałbym 
tylko ja  się   wypowiadać.   W związku z  tym zaczekamy,  wypowiedzą się   moi 
koledzy  i  co  ewentualnie  trzeba  będzie  dołożyć,  to   będę  sobie  robił  notatki. 
Natomiast jedno pytanie, co do wiarygodności, ja pana nie posądzam o to, czy tak , 
czy siak ale pan mnie traktuje troszeczkę no tak z góry. Ja może przeczytam jedną 
informację,  nie  dalej  jak  tydzień  temu  omawialiśmy  wykonanie  budżetu  za   I 
półrocze 2012 r., wtedy pan  Kęciński  stwierdził, słuchał  od dwóch godzin takiej 
paplaniny  i  że  nie  posuwamy  się  do  przodu.  Przykład,  zaplanowano  wydatki 
w wysokości 60 tys zł  na budowę sieci wodociągowej oraz zasilania energetycznego 
dla zaplecza sanitarno- treningowego boiska sportowego w Białej- realizacja zadania 
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w II  półroczu.  Informacja,  zarządzenie  nr  123/12 Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  29 
sierpnia 2012r. Informacja tylko tydzień później , zmniejsza się plan wydatków o 60 
tys zł na zadanie  na budowę sieci wodociągowej oraz zasilania energetycznego dla 
zaplecza sanitarno- treningowego boiska sportowego w Białej - „kij czort”.
Tu pisze, że w II półroczu a za tydzień nie w II półroczu, tylko wywala się  w całości. 
Na pytanie  co zrobiono, może jakiś projekt,  może ZIK mógłby to zrobić innymi 
sposobami – pan zastępca powiedział, ile się zmniejsza 60. To są dwie wykluczające 
się  informacje.  Jak  już zaznaczyłem,  drugi  radny pilotuje  tę  sprawę.  Jeden „zęby 
zjadł”  odszedł  z  tego gremium,  drugi  to  pilotuje.  Pięć razy w budżecie  i  o  takie 
informacje   mi po prostu chodzi. Wy uznaliście, czy pan uznał, że należy po prostu 
wyrzucić.  Te  informacje  się  wykluczają  po  prostu  wzajemnie,  ja  oczekuje 
precyzyjnych informacji. 

Burmistrz M. Kupś dodał, panie Cija proszę bardzo uważnie  czytać. W załączniku 
do uzasadnienia na stronie 6  jest odpowiedź dlaczego wykreślamy.
Jeżeli pan tego nie rozumie, to  najwyższy czas aby pan  się poddał  do dymisji skoro 
podstawowych  przyczyn ekonomicznych pan nie rozumie. Skoro te liczby dla pan są 
tak „czarną magią” nie powinien pan kierować tak poważną Komisją, proszę pana.

Przewodniczący Rady dodał, proponuję  żebyście  się  państwo  nie  obrażali 
 nawzajem. 

Burmistrz M. Kupś dodał, przykro, że pan nie może  tego zrozumieć. Na   słowa 
radnego A. Ciji : to może niech pan  może przeczyta tę  stronę, niech by wszyscy 
usłyszeli  - odpowiedział, wszyscy mają i powinni się zapoznać z tą stroną. Mam 
pytanie do pana, co pan swoim  wystąpieniem  zmienia, jak nie ma pieniędzy, czy 
przybędzie   pieniędzy  na  koncie.  Przedstawiłem  szczegółowe  informacje,  które 
ustawiają  obecną  skalę zmian budżetowych. Jeżeli pan tego nie rozumie, to albo 
brak panu dobrej woli albo nie wiem, co pan chce osiągnąć swoim wystąpieniem, 
przełożyć sesję, chce pan  jak najdłużej być na wizji. Czy pan chociaż raz wskazał, 
skoro pan się nie zgadza,  w jaki sposób  uzdrowić sytuację. Sprzyja pan wnioskom, 
które z góry skazane są na niepowodzenie. Czy były  jakieś propozycje z pańskiej 
strony. Pan jest wiecznie nie, wiecznie  nie. To jak panu przeczytam szczegółową 
informację  dotyczącą  przyczyn wzrostu   wydatków  na  energię,   czy  pan będzie 
głosował za, czy pan  kolejne będzie zadawał pytania. To, że pan opuści procedury 
ubiegania się   o kredyt, chyba ,że pan chce  żeby  w tej chwili był Komisarz. Jeśli nie 
złożymy dokumentów o kredyt,  to    nam będzie brakowało  1.5 mln zł  ale  tylko 2.3 
mln zł- chce pan, może pan do takiej sytuacji doprowadzić. Rozumiem, że radni chcą 
to  wszystko  wiedzieć  ale  poziom szczegółowości  jest  na  tyle  wystarczający  aby 
większość rzeczy zrozumieć. Rozumiem, że mogą być pojedyncze wątpliwości,  ja to 
rozumiem  ale  nie  negowanie   całości  dokumentu.  Czy  pan  u  siebie  przewiduje 
wszystkie wydatki, koszty precyzyjnie, myślę, że pan tym się nie zajmuje i nie zna 
pan  mechanizmu,  przecież   to  są   nieraz  dylematy.  Czy  pan  myśli,  że  ja 

43



z przyjemnością wykreśliłem 69 tys zł na boisko w Białej narażając się na dodatkowe 
komentarze  i   już  pomijając  niechęć  radnego  Wydartego,  czy   zrobiłem  to 
z  przyjemnością,  jest  to  konieczność  i  wskazałem dlaczego   ta   konieczność  ma 
miejsce. Ubolewam, że po pierwsze nie wykazuje pan dobrej woli, chęci zrozumienia 
i nie potrzebnie sprowadza pan dyskusję  na „manowce”.

Radny A. Cija dodał, nie będę tego komentował bo szkoda czasu. Ja po prostu mówię 
w swoim  imieniu a pan mnie traktuje jako, Kupś kontra Cija. To nie jest tak, ci ludzie 
radni mają swoje zdanie i wypowiedzą  się w głosowaniu. Ja uważam, że  pewne 
rzeczy powinien mówić. To nie może być tak, że  informacje dostajemy na  ostatni 
dzwonek. Jeżeli sytuacja była tak poważna  i  pan jest tak zapracowany, a pan  jest 10 
dni  w  delegacji   na początku września, to znaczy, że nie jest tak źle. Jeżeli ja czuję,  
że w mojej firmie jest kiepsko,  to ja pracuje 24 godziny na dobę, żeby wszystko było 
dobrze i dopiero jadę na delegację. Tutaj jest  inaczej. Ja  powiem inaczej, ja oczekuje 
odpowiedzi na  pytania, mówię ja Andrzej Cija. Jeżeli będzie inaczej to  znaczy, że 
dla reszty te informacje, które  dzisiaj pan złożył są wystarczające  i szybko się z tym 
zapoznali  w ciągu przerwy i zagłosują na tak, to tak będzie, to nie ma sensu.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, pan Andrzej Cija buduje bardzo długie zdanie.

Burmistrz M. Kupś dodał do wypowiedzi A.Ciji,  bardzo proszę aby pan mnie słuchał 
uważnie.  Moje  obecności,  moje   delegacje    związane   są  z  moją  pracą.  Moja 
nieobecność związana z wyjazdem na delegację nie wpłynęła na harmonogram prac 
nad budżetem. Jak panu tłumaczyłem, wykonanie za 8 miesięcy, możemy dopiero 
dokonać  10-11.  Informacje  co  do  ostatecznego  arkusza  organizacyjnego  szkół 
wpłynęły do nas 11-12, dzisiaj jest 20 września, uporaliśmy się z tym. To, że nie ma 
Burmistrza to nie ma wpływu,  ja mam od tego pracowników. To zrobiliśmy, nie było 
możliwe  spotkanie  się  15,  czy  16,  dzisiaj  jest  termin,  który  nam  pozwolił   na 
w miarę  solidne przygotowanie materiału, które być może obarczone jest błędem. 

Radny M. Kukuś dodał,  ja  panie Burmistrzu z pewną nieśmiałością  będę zadawał 
pytania tym bardziej,  że  kwota jest dosyć niska  ale chciałbym wiedzieć  w jaki 
sposób została wyliczona. Panie Burmistrzu pan A. Cija mówił o  dietach radnych, 
a ja mam pytanie o dietach sołtysów, proszę powiedzieć, czy  my  w trakcie roku 
zwiększyliśmy  sołtysom  diety,  czy  się  zwiększyła  liczba  sołtysów,  że   musimy 
dołożyć  pieniądze  do diet sołtysów.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  tak  zwiększyli  państwo  diety  sołtysów.  Na  pytanie 
M. Kukusia, kiedy to się stało, odpowiedział- powinien pan pamiętać, kiedy to się 
stało.

Radny  M.  Kukuś  dodał,  nie  widzę   w  tych  propozycjach  do  zmiany  budżetu 
pieniędzy na sport. Proszę mi powiedzieć, co z obiecanymi pieniędzmi dla działaczy 
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Lubuszanina,  którzy  byli  na  poprzedniej  sesji.  Pytanie,  czy  dostaną  jakąś  pomoc 
z budżetu gminy, czy z zakładu  pracy, czy udało  się panu zorganizować pomoc dla 
Lubuszanina.

Burmistrz M. Kupś wyjaśnił,  z  przyjemnością zapoznam  się  z pana propozycją, 
jeżeli  pan widzi  możliwości  formalno prawne,  przepis   to  proszę wskazać.  Jeżeli 
radni po pierwsze   wskażą źródło, czyli skąd, po drugie przepis na podstawie którego 
będzie  możliwość  zwiększenia  dotacji   dla  Klubu,  to  ja  to  zaakceptuje.  Jeśli  pan 
uważa,  że  jest  taka  możliwość  to  bardzo  proszę  teraz,  czy  po  przerwie  wskazać 
z  jakiego  przepisu  nie  łamiąc  ustawy   o   dyscyplinie  finansów   publicznych 
( powołując się na określonym przepisie )  w jaki sposób mógłbym przekazać,  mieć 
możliwości formalno-prawne , takiej kwoty przekazania, a po  drugie, źródło  tego. 
Proszę  konkretnie  na kartce przepis,że według tego, że  jest pan pewien,że   nie 
łamiąc  przepisy, mogę zrobić to legalnie. Bardzo proszę skoro pan wie, bo ja nie 
wiem na przykład.

Radny  G.  Bogacz  dodał,  myślę,  że  ta  część  gdzie  Burmistrz  pokazał   problem 
z  realizacją  budżetu  tegorocznego,  wynika   budżet   oświaty.   Te  zmiany,  które 
następują  w budżecie , które niestety dotyczą cięcia  wydatków, wynikają ze wzrostu 
kosztów   utrzymania  oświaty.  Było  jasno  pokazane,   że  przy  naszym  budżecie 
sześćdziesięciu   paro milionowym, trzydzieści   milionów to są  wydatki  związane 
z oświatą,  które  pozwalają tylko  tam szukać oszczędności.  Pan K. Oświecimski 
zadał pytanie,  co to znaczy „mała szkoła”, a są też radni i Przewodniczący Komisji 
Gospodarczej,  który  twierdzi,  że  dużo czyta,  to  pewnie  też   doczytał,  co  zrobiły 
samorządy  w  szczególności  powiaty  dominowały  żeby  dostosować   wydatki 
w oświacie do subwencji.  Na poziomie gmin, w skali  kraju jest ich bardzo mało, 
które doprowadziłyby do takiej sytuacji aby utrzymać  szkoły     i placówki z samej 
subwencji,  jest  to  bardzo  karkołomne.  Bo  co  można  zrobić-  pozamykać  szkoły 
i  podnieść  liczbę  uczniów  w oddziałach,  wtenczas  jest  możliwość  utrzymywania 
szkół z subwencji. Pan Cija wspomniał, że na początku lat 90-tych  tak było, tak bo 
była inna sytuacja i było inne wyliczenie do subwencji. Infrastruktura wówczas była 
zupełnie inna niż  teraz. Teraz znaczne koszty generuje  infrastruktura ponieważ  się 
poprawiła niż jak była  w latach 90-tych  i to w sumie wszystko wpływa na takie a nie 
inne  koszty  oświaty.   Już  mówiłem,  że  nie  będę  podejmował   w  naszej  gminie 
restrukturyzacji, ponieważ nie  ma  takiej  woli  politycznej. Patrząc w perspektywie 
najbliższych lat, ja do państwa apeluję, że należy się temu przyjrzeć i  chyba zająć. 
Pan A. Cija wspomniał również, że  jest to nie do końca problem samorządu patrząc 
na subwencje a problem rządzących. Jeżeli  tak będziemy podchodzili to sadzę ,że 
problem będzie się pogłębiał ponieważ budżet państwa, który będzie planowany na 
rok  2013,  będzie   zdecydowanie  mniej  korzystny  dla  nas   konsumentów, 
mieszkańców niż  był  do tej pory. To również dopnie oświaty, a jak dopnie oświaty, 
czyli  w  grudniu  jak  się  pojawi  rozporządzenie  Ministra  Edukacji,  który  będzie 
pokazywał  algorytm związany  z  subwencją,  będzie  znowu niekorzystny  dla  nas. 
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Planując budżet roku 2013 musimy przewidzieć tą nie najlepszą  sytuację. Natomiast 
nie mogę się zgodzić z państwem ,że ci którzy rządzą  w tym kraju, rządzą źle, akurat 
mam zaszczyt  być członkiem partii, która w tej chwili sprawuje władzę wykonawczą 
w Polsce i patrząc na sytuacje globalną gospodarczą jak do tej pory, Polska w Europie 
sobie świetnie  radzi. Natomiast wpływy i czynniki zewnętrzne, które mają  wpływ na 
gospodarkę dotkną Polskę a skoro dotkną  Polskę to i dotkną samorząd. Zobaczcie 
państwo, po wystąpieniu Burmistrza  Marka Kupsia w dyskusji nad zmianami  do 
budżetu słyszę, że najważniejsze jest dlaczego jest zwiększenie  wydatków na dietę 
radnych albo sołtysów, czyli w tym całym wystąpieniu Burmistrza analizie zmian do 
budżetu ( autoironia)   jeden radny i drugi radny porusza punkt  tak naprawdę mało 
znaczący dla funkcjonowania budżetu tej gminy. Natomiast uzasadnienie  na str.6 dla 
każdego czytającego ze zrozumieniem jest jasne, co się dzieje w budżecie. Proszę 
państwa, problem  finansowania klubów sportowych  i Lubuszanina jest to problem. 
Tu były  wspomniane  trzy  osoby:  Burmistrz,  Piotr  Birula  i  G.  Bogacz  w sprawie 
klubów odbywali  rozmowy,  tak  i  podjęliśmy  (  i  z  mojej  strony   były  rozmowy 
z  pracodawcami   na  terenie  naszego   miasta  i  gminy)  odnośnie  możliwości 
dofinansowania klubów. Pracodawcy też mają problem finansowy    i ostatnią decyzją 
będzie  przekazanie środków finansowych na wsparcie oświaty, kultury czy sportu, 
bo różne instytucje, różne podmioty do tych podmiotów gospodarczych się zwracają. 
Była  taka propozycja  żeby dzisiaj  wystąpili   tu na sesji   pracownicy MGOPS, 
wysłuchaliśmy przedstawiciela  i nie wracamy. Proszę państwa osoby, które pracują 
w  Pomocy Społecznej  zakładając potencjalnie,  że kryzys gospodarczy będzie  się 
pogłębiał, czyli będzie zwiększała się grupa beneficjentów, czyli zakres prac, również 
odpowiedzialność  osób,  które  pracują  w  Pomocy  Społecznej  będzie  wymagała 
większego wsparcia, nie tylko merytorycznego ważna praca  ale  również powinni 
mieć  godne wynagrodzenie, które pozwoli im realizować nowe  trudne  zadania. 
Warto  byłoby się zastanowić gdy będziemy zgłaszali  propozycje do budżetu na rok 
2013, że najważniejsze są wydatki sztywne  w tej chwili,  ponieważ ustawodawca 
narzucił nad  inne ważne zdania.  O oświacie   i Pomocy Społecznej chętnie unikamy 
tej dyskusji  ponieważ one w konsekwencji dotykają  trudnych  decyzji a chcemy 
dyskutować o wydatkach  3-4  mln zł, które ważne są również ale dotyczą inwestycji 
inwestycji, które ułatwią  życie  mieszkańcom naszej gminy. Aby je zrealizować to 
najpierw  musimy   zrealizować  to  co  wynika  z  zadań   gdzie  ustawodawca  nam 
narzucił   a  później  możemy się  zastanawiać  nad tym,  czy  będziemy budowali  tą 
drogę , ten chodnik, czy  to boisko  w Białej też potrzebne  dla mnie i zrozumiałe. To, 
że  Burmistrz  proponuje   wycięcie  tych  wydatków  ponieważ  wydatki  sztywne 
zmuszają organ wykonawczy do takich  a nie innych zmian. To nie jest realizacja 
w  tej  chwili    programu  wyborczego  Burmistrza  Marka  Kupsia  a  prozaiczna 
realizacja   zadań  gdzie  ustawodawca  nam  na  gminę   narzucił.  Pan  Andrzej 
powiedział, że warto byłoby się  spotkać z tymi, którzy tworzą  prawo i mają wpływy 
również na prawo, które dotyczą ustawy o finansach publicznych jak również ustawy 
o  systemie  oświaty.  Mam nadzieję,  że  Koło  Platformy  w Trzciance   w połowie 
października z parlamentarzystami zorganizuje spotkanie, gdzie chcemy dyskutować 
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o problemach samorządów w kontekście   budżetu roku 2013,  również  prognozy 
finansowej,   która  jest  aby  w  perspektywie  nie  tylko  tej  kadencji  ale  również 
funkcjonowania samorządu w  przyszłości. Oczywiście państwa poinformujemy i nie 
tylko  radnych  i  na   takie  spotkanie  oczywiście  zaprosimy  abyśmy  mogli 
z parlamentarzystami  na takie tematy podyskutować.

Radny W. Perski zapytał, panie Burmistrzu ja mam jeszcze pytanie odnośnie szkół, 
pan powiedział,że konieczne było utworzenie dodatkowego oddziału w Gimnazjum 
nr 2 i  też pan powiedział,  że radni mają wpływ na decyzję. Radni zadecydowali 
o  rejonizacji i przypisaniu danych uczniów do danych szkół. Biała została przypisana 
do Gimnazjum nr 1 a został utworzony nowy oddział w Gimnazjum nr 2  , z tego co 
mi wiadomo,że w Gimnazjum nr 1  nie byłoby tej konieczności tworzenia nowego 
oddziału. Też to wiązało się   z utworzeniem nowych etatów.

Burmistrz M. Kupś wyjaśnił, wybór szkoły przez uczniów z Białej spowodowało ,że 
nie zmniejszyliśmy  liczby   oddziałów  w Gimnazjum nr 1, natomiast musieliśmy 
utworzyć dodatkowy oddział w Gimnazjum nr 2.  To oznacza, że w Gimnazjum nr  1 
w czterech oddziałach jest  w klasie pierwszej -93, w klasie drugiej  jest  -92 uczniów 
w czterech oddziałach,  a w trzeciej w pięciu oddziałach- 105 uczniów. Nie nastąpiło 
liczbowo   ilości uczniów w Gimnazjum nr 1.  Proszę zwrócić uwagę  94, 93 przez  4 
to jest 23 i 25  uczniów  w  tej chwili w Gimnazjum  w klasie pierwszej. Natomiast 
gdybyśmy chcieli zrobić jeden oddział mniej  przy 93 podzielić przez 3 było by 31 
uczniów i to spotkałoby się na pewno  z protestem rodziców, że w sposób nadmierny 
szczególnie ,że roczniki gimnazjalne  są trudne wychowawczo i narażamy uczniów 
i  nauczycieli  trudności  z  tym  związane.  Zamiast  spodziewanej  efektywności 
w  Gimnazjum nr  1,   czyli  zwiększenia  kosztu  na  jednego  ucznia  i  jednocześnie 
nastąpiła  konieczność dodatkowych kosztów w Gimnazjum nr 2 poprzez utworzenie 
dodatkowego oddziału dla tej młodzieży. Na zapytanie radnego W. Perskiego, że nie 
potrzeba  było tworzyć nowego oddziału- odpowiedział,  gdyby te dzieci  z Białej 
poszły do Gimnazjum nr 1,  to by były klasy bardziej liczne  natomiast w tej chwili 
one są mniej liczne po 23 a były bardziej liczne po 26, 27. Z kolei powstał dodatkowy 
oddział w  Gimnazjum nr 2   i w tej chwili  mogę  panu powiedzieć, że 147 uczniów 
jest  24, 5  ucznia. 

Radny W. Perski  dodał, mam pytanie odnośnie budżetu  zwiększenia   61.100  zł na 
realizacje zadania, wywóz pojemników na  szkło, pety i przeterminowane leki. Szkło 
rozumiem, że otrzymujemy z zapłaty  i szkło wypada ze zwiększenia wydatków , bo 
otrzymujemy zapłatę od Kombudu. PET wyłoniliśmy w przetargu tańszego odbiorcę 
i  okazuje  się,  że  będziemy musieli  dołożyć.  Ja  troszeczkę  zainteresowałem się  tą 
sprawą,   pilotuję   i  trzymam rękę na pulsie  i  jakie  były wywozy przez  Kombud 
w 2011,  2010,  jakie  są   aktualnie    wywiezione  ilości  przez  Altvater   myślę,  że 
Altvater  kombinuje  i  coś  zawyża   wywóz  tych  PET.   Gmina  w  2011  r  została 
obciążona  47 tonami.  W tej  chwili  licząc  Altvater  i  to co Kombud wywiózł  na 
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początku roku, to  już wychodzi  70 ton,  a do końca roku jeszcze trochę mamy. 
Altvater  nie  zbiera  na terenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  to też  jest  jakiś  obszar. 
Jeżeli byśmy to doliczyli, to przekroczy nam grubo ponad 80 ton na dzień dzisiejszy.

Burmistrz  M.  Kupś   wyjaśnił,  w  tej  chwili  mój  zastępca  wyjaśnia   niejasności 
związane  z   Altvater.  Jaka  jest  też  przyczyna  bezpośrednia,  zwiększyła  się  ilość 
pojemników Altvater  i  Kombud to  spowodowało  większą  ilość.  Jest  w tej  chwili 
lepsza  dostępność  dla  mieszkańców  i  trzeba  się  cieszyć,że  wzrosła  świadomość 
mieszkańców i nie przyjmujemy większych ilości  śmieci  na wysypisko a nastąpiła 
ich segregacja  i o to chodzi. Polska ma bardzo wysokie  wymagania w tym zakresie 
czyli zmniejszenia bardzo dużej  ilości tzw. śmieci zmieszanych. To  między innymi 
wymusza na gminach pewną politykę segregacji  a  to  kosztuje.  Segregacja  śmieci 
i ochrona środowiska  jako ten skutek bezpośredni i najbardziej oczywisty  jest rzeczą 
kosztowną.  Oczywiście  mieliśmy  pewne wątpliwości   i  to  uzupełni  mój  zastępca 
a jest to bezpośredni wpływ ilości pojemników, wzrost świadomości mieszkańców 
i tyle opakowań nie jest spalanych. Jakie są skutki spalanych opakowań możemy się 
domyślać albo poczuć.

P.  Birula  dodał  mam wrażenie,  że  komisje,  które  się  odbyły nie  służyły niczemu 
akurat  pan Perski  zadał  to  samo pytanie.  Ja  bardzo długo wyjaśniałem ten temat 
nawet  naraziłem  się  na  uwagi   u  pana  Oświecimskiego,  że  długo  to  trwa  aby 
ograniczać ten temat. Ogólnie mówiąc  od lat notujemy  bardzo duży wzrost ilości 
zbieranych, segregowanych odpadów, nie tylko PET ale PET  w szczególności nas 
dotykają  bo za  to  musimy płacić.  Jest  to  zjawisko z  jednej  strony korzystne   bo 
rzeczywiście zależy nam na ochronie środowiska aby poziom   tych segregowanych 
odpadów  zbieranych  był  jak  największy  i  zwiększyliśmy  ilość  punktów  gdzie 
mieszkańcy mogą te odpady wrzucać,  częściowo też na wnioski radnych jeśli dobrze 
pamiętam na wniosek  pana  Perskiego dodatkowe pojemniki były wstawiane. Na 
dzisiaj  rzeczywiście, nie wiem skąd te dane pan ma  z jakiego okresu. Wiem,że były 
pewne korekty dokonane  w ilości  za pierwsze miesiące o 25 % zmniejszyliśmy 
z Altvaterem, dokonaliśmy pewnych pomiarów, sprawdzeń. Na dzisiaj jest kontrola 
bardzo  szczegółowa   tych  ilości,  cały  wzrost   który   jest  potrzebny   wynika 
z  olbrzymiego wzrostu  ilości zebranych odpadów. Mam wątpliwości o to rozliczenie 
ponieważ relacje z Altvaterem są bardzo poprawne, natomiast  jest to skutek wzrostu 
świadomości  mieszkańców.  Jak  osiągnęliśmy  już   pewien  pułap  maksymalny   to 
okazało się, że  jest więcej niż się spodziewaliśmy, niż szacowaliśmy.

Radny  W.  Perski  dodał,   pan   K.  Oświecimski  zadał  to  pytanie,  czy  koszty 
poniesiemy  za  wywóz  tych  PET będą  się  zwiększały,  czy  jeszcze  mamy  jakieś 
pieniądze, pan powiedział, że tak a w tej chwili widzę, że musimy  zwiększyć   stąd 
moje pytanie.

Pan  P.  Birula   oczywiście  nie  mogliśmy  wykorzystać  wszystkich  środków,  nie 
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mówiłem ,że starczy nam do końca roku.

Radny M. Kukuś dodał, ja dlatego mówię o dietach sołtysów ponieważ tutaj nic nie 
wiadomo.  Znana  jest  ilość  sołtysów i  znana  jest  wysokość  diety  i  chciałbym się 
dowiedzieć  dlaczego  musimy  podnosić  diety  radnych.  Panie  Burmistrzu,  pana 
odpowiedź była zła, podnieśliśmy diety dla 20  sołtysów  z 250 na 400 zł, czyli o 150 
zł,  tj. 3000 zł miesięcznie, czyli ta podwyższ ka  nie  wynika z tej  naszej  podwyższ  
ki. W dalszym ciągu oczekuję odpowiedzi, kto  popełnił błąd  przy konstruowaniu 
budżetu. Następnie panie Burmistrzu dział  Administracja publiczna, proponuje pan 
zmniejszyć wynagrodzenie o 25 000 zł, przenieść je na składki ZUS i dodatkowo 
zwiększyć składki ZUS o 50 tys zł, czyli razem 75 tys zł, z czego to wynika.

Burmistrz  M.  Kupś  wyjaśnił,  wynika  to  z  tego,  że  między  innymi  państwo 
zmniejszyliście   na  administracje  w wynagrodzeniach o 100 tys zł.  Oprócz tego 
musieliśmy  zapłacić  zobowiązania   z  lat  poprzednich   i  z  tego  to  wynika,  ZUS 
i podatek. Państwo  wykreśliliście  100 tys zł nie pytając tak naprawdę , ja rozumiem 
100 tys zł z remontów, może być  sala remontowana, nie musi ale wynagrodzenia są 
związane z  umową to musimy wypłacić  wynagrodzenia   chyba,  że  musielibyśmy 
zwolnić  tych ludzi.

Radny M. Kukuś dodał, i z tego zwiększył się ZUS.

Burmistrz  M.  Kupś  wyjaśnił,  składka  rentowa  plus  w  kalkulacji  naszej  na 
wynagrodzenia.  My  rozumiemy  ZUS i  co  mieliśmy   zmniejszyć   od  1  stycznia 
zatrudnienie   w Urzędzie dość, że przyjmujemy nowe zdania  ja takiej możliwości 
nie widzę panie Cija. Dochodzi nam wiele zadań a pracujemy przy takiej samej ilości 
urzędników.  Musimy  zapłacić  podatek,  musimy  zapłacić  składkę  ZUS,  fundusz 
rentowy i emerytalny, to są środki które państwo pozbawili bez szczegółowej analizy.

Radny M. Kukuś dodał, jeszcze ten sam dział, zwiększa się o 38 tys zł   wydatki  na 
energię elektryczną. Panie Burmistrzu w Urzędzie w skali roku o 38 tys zł więcej na 
energię  elektryczną to jest dużo.

Burmistrz  M.  Kupś  wyjaśnił,  planowaliśmy  wydatki   na  tyle  ile  państwo  na  to 
pozwolili. Dobrze jeśli się pomyliliśmy  panie Cija, to jaka jest skala pomyłek. Ja 
panu powiedziałem,że  nawet   jeżeli   z  dokładnością  do 2% zaplanuje  się  budżet 
w wysokości ponad  64 mln zł ,  to 1% panie Cija   to jest 640 tys zł , to są liczby, to 
jest statystyka. Tak zrobiliśmy pomyłkę  przy wyliczeniu należnych kwot za energię.

Radny M. Kukuś dodał,  czy też przy opłatach pocztowych o 20 tys zł. Z uporem 
chciałbym zapytać się kto się pomylił przy  tych dietach, to wynika z tego, że pan 
kryje pracownika, który wziął  diety sołtysów razy 11 miesięcy. Proszę zobaczyć 20 
sołtysów   dieta  wychodzi  400  zł  jest  to  8  tys  zł  i  o  te  8  tys  zł,  my  dzisiaj  
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podwyższamy dietę.

Burmistrz M. Kupś dodał, wynika to przede wszystkim z  zadań, które realizujemy. 
Jeśli chodzi o diety trudno, dzisiaj nie będę szukał przyczyn, nie będę z tego powodu 
zwalniał , czy stosował upomnień- pomyliliśmy się i co mogę powiedzieć więcej, co 
mam dokonać samospalenia, czy jakiejś innych rzeczy  destrukcyjnych.

Radny M. Kukuś dodał, panie Burmistrzu gdyby pan powiedział  od razu jak zadałem 
pytanie, pomyliliśmy się o jeden miesiąc, przepraszam a pan mówi, że szacował pan 
i... Dalej na  wypowiedź   Burmistrza, że pana frekwencja wzrosła -odpowiedział, że 
to na diety sołtysów nie wpływa.

Burmistrz M. Kupś dodał, tak wyszacowaliśmy  za mało i co panu  w tej chwili ta 
sytuacja zmienia, proszę powiedzieć.

Radny  K.  Oświecimski,  dodał  bardzo  przepraszam,  że  uczestniczyłam w sesjach 
i komisjach. Panie Burmistrzu wskazał pan choćby w Gimnazjum nr 1, ja nie będę 
panu  wytykał błędów . W Gimnazjum nr 1  wskazał  pan, że w klasach  trzecich jest  
5 oddziałów i 105 osób, to na tym samym przykładzie mógł pan zrobić 4 oddziały 
i wychodzi panu 26, 25 ucznia przy 4 oddziałach. Następne pytanie nie wiem jak 
mam traktować pana odpowiedź Komisja Gospodarcza  Rady Miejskiej  Trzcianki, 
czy  to  jest  na  dzisiejszą  sesję,  czy  materiał  dla  nas,  ponieważ  tutaj  są  zawarte 
informacje, które mają istotny wpływ na  wysokość kredytów  o który pan chce się 
teraz   ubiegać  w  kwocie  1.504  tys  zł  i  pytanie  takie  w  punkcie   1  podwyżki 
nauczycieli jest 198. 257  zł proszę  mi powiedzieć, pan nie posiadł takie wiedzy  na 
początku roku ani w maju. Tak samo  dotyczy to pozycji 3  nieplanowane nagrody 
jubileuszowe i odprawy, pan nie ma sygnałów od dyrektorów szkół w maju na ten 
temat. Pytam panie Burmistrzu ponieważ jest to znacząca kwota, nie pytałbym jak by 
to była  5 czy 10 tys zł, a to jest 107 tys zł. Zwiększona składka emerytalno  rentowa 
o  5%,  przecież   pan  wiedział  w tamtym  roku.  Jest  7  podpunktów z  których  ja 
wyliczyłem, że ponad 700 tys zł  posiada pan informację nie na dzień 31 sierpnia czy 
września lecz posiadł  pan informację  dużo wcześniej.  Mi nie chodzi o to,że pan 
podał tę informacje dopiero  teraz,  a  w pewnym sensie sfałszował  sprawozdanie  za 
I półrocze 2012r. Te dane należało  zweryfikować w I półroczu, to by i tak wyszło 
w sprawozdaniach  a wychodzi teraz, ja mam o to pretensję a te koszty tak by były 
i one są  nieuniknione.  Godzę  się  aczkolwiek nie godzę  się  aby pan w swoim stylu 
odwlekanie  wszystkiego  a  dopiero   dowiadujemy  się   w    dziewiątym miesiącu 
działalności gminy i samorządu o danych, których  pan  powinien poinformować w I 
kwartale lub po I  kwartale roku. Jeśli  chodzi  o składkę ZUS, to po to była sesja 
budżetowa na której można było zweryfikować   ten wydatek tych 400 tys zł. Sesja 
budżetowa była po to aby zweryfikować pana plan a pan zaproponował niższą  kwotę 
o 400 tys zł a można było na sesji podwyższyć o tą kwotę.  
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Burmistrz M. Kupś wyjaśnił, jeśli są to nieplanowane to znaczy nieplanowane, czyli 
jak ktoś decyduje się pójść na emeryturę. O zwiększonej składce  w listopadzie nie 
wiedziałem  to jest tak zwana korekta budżetu, korekta. To nie są  zwykłe  zmiany 
w  budżecie  tylko  korekta  wynikająca  między  innymi  ze  zmianami  w  arkuszach 
organizacyjnych. Następnie dodał, wytłumaczyłem panu o  2 %  składce rentowej. 
Co by tu dzisiaj zmieniło że byłaby kolejna sesja wielogodzinna nie wnosząca nic 
praktycznie,  złotówka  by  nie  powstała  z  tego  tytułu.  Dalej  wspomniał   także 
o klasach specjalnych.

Radny A. Cija  dodał,  ja powiem tak, patrzę  na to i ręce mi opadają, ja takiego 
jazgotu  dawno  nie  widziałem.  Na  szanującej  się  sesji  pan  robi   sobie  notatki, 
urzędnicy  robią notatki  i radni dyskutują i zadają pytania. Jeszcze na dodatek potrafi 
pan ubliżać chociażby mi ale to zmilczę. Pan robi notatki, urzędnicy robią notatki 
i  na końcu pan odpowiada albo nie a nie na zasadzie co pan chce, co by zmieniło, 
panie niech pan się opanuje. Po prostu jest  wiele wątpliwości  tak jak pan robi to 
można wszystko wytłumaczyć, obśmiać normalnie, obsobaczyć  każdego i połowa się 
będzie się bała  ( z tamtej strony to już nikt nie zada pytania) zadać pytania. Stawiam 
formalny wniosek,  zadajemy  pytania, wątpliwości  po kolei i na końcu jeśli pan 
Burmistrz  uzna  za   zasadne,   będzie  miał  głos  i  będzie  odpowiadał  albo 
wydelegowani przez niego  urzędnicy a nie na zasadzie pyskówy, ja nie chcę brać 
w tym udziału.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę od 17:47 do godziny 18:00.
 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  przed  przerwą   odbywała   się   dyskusja  przy 
projektach  uchwały  dotyczącej  zmiany  budżetu  gminy  Trzcianka  na  2012  r. 
i   w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy Trzcianka  na lata 2012-
2052. Za chwilę jeśli państwa będzie taka wola, będziemy  kontynuowali .Chciałbym 
pani  Skarbnik  zadać   pytanie,  czy   przygotowana  uchwała  jest   kredytem 
zachowawczym w budżecie na rok 2012.

Skarbnik  B.  Niedzwiecka   wyjaśniła,  781 tys  zł  mamy planowane    w budżecie 
a teraz dodatkowo  dobieramy 611 tys zł.

K. Czarnecki  dodał,  szkoda,  że Gmina Trzcianka nie załapała się na tą „zieloną 
wyspę”, którą pan G. Bogacz raczył nam przedstawić. Proszę państwa słucham pana 
Burmistrza i muszę powiedzieć panie Burmistrzu i to co powiedziałem  na początku 
i rozdział po rozdziale  przedyskutować sobie, czy jest sens pozostawienia  jeszcze 
jakiś wydatków ewentualnie  niektóre dziedziny życia  należałoby dofinansować. Ja 
sobie przypominam, że faktycznie były zmniejszane pieniądze na   administrację ale 
pozostawały pieniądze na  wynagrodzenia plus jeszcze na  wzrost  wynagrodzeń. Pan 
w  dniu  dzisiejszym  w   tych  dokumentach  proponuje  obniżenie   o  25  tys  zł 
wynagrodzenie, czyli to jest pana decyzja i pana decyzja jest ilu pan pracowników 
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zatrudnia. Można na zasadzie takiej   zwiększać  zatrudnienie i mieć pretensje do 
radnych, że nie dają pieniądze na  administrację. Pan realizuje  swój  program i  cały 
czas  pan ….., nie wiem dlaczego, być   może ma  pan  świadomość tego , że nie jest  
tak źle,  a  ja mam świadomość, że jest  źle  albo pan po prostu chce  pewne rzeczy 
przepchnąć w tym  budżecie przedstawiając nam taką sytuację, że jak by nie było 
oświaty, to byśmy  byli gminą „mlekiem i miodem płynącą”. Mam też  pytanie   do 
zmniejszenia  o 67.700  zł  na dotacje dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych, to 
jest znaczna kwota w stosunku do planowanych  wydatków, które sięgały 93 tys zł , 
nie wiem co pan zdejmuje panie Burmistrzu albo   były  przeszacowane  planowane 
zadania albo nie będą zrealizowane  zadania dość znaczące  ja tego nie wiem i nie 
chciałbym aby ktoś się mnie zapytał,  dlaczego  nie wykonano jakiegoś zadania skoro 
ja takiej wiadomości od pana nie  będę posiadał. Pan planuje zdjęcie  z remontów 
cząstkowych  50 tys zł. W poniedziałek miał pan przeliczyć i rozważyć , czy będzie 
pan  zrywał  asfalt  na  placu  Pocztowym.  Ja  panu  przedstawiłem,  że  zerwanie 
ubiegłoroczne  asfaltu  spowodowało, że miałbym pieniądze na kilka lat na łatanie, 
może pan taką  decyzję w tym roku podejmie, czy to będzie oszczędnie, czy nie. 
Mam  pytanie,  czy  ta  kwota,  która  była  w  budżecie   zaplanowana  była   kwotą 
prawidłową  i  ewentualnie jakie pan, nie planuje wykonanie zadań. Usuwanie barier 
architektonicznych o tym cały czas była tu mowa pan planuje tu wycięcie. Nie wiem 
dlaczego  jest  zwiększenie  na  profilowanie  dróg,  jest  potrzebne  równanie  ale 
wydatkujemy prawie  300 tys zł na to zadanie. Wzrost  od  150 do prawie 300 tys zł, 
nie wiem co się dzieje, że  o 100 %  wydatki rosną. Natomiast nie wiem czy jest taka 
potrzeba żeby za wszelką cenę musiał  być wykonany na ul. Łomnickiej   utwardzony 
wjazd  na  terenie   działek.  Pan  zmniejsza  wydatki  na  opracowanie  planów 
przestrzennych  a z drugiej strony pan zwiększa wydatki na wykup nieruchomości, 
jakich nieruchomości nie wiadomo. Jakie plany nie będą niezrealizowane- nie wiem. 
Z  jednej  strony  pan  zmniejsza   wynagrodzenie  osobowe  dla  pracowników, 
oszczędności  robi pan w Urzędzie Miasta a z drugiej strony pan rezygnuje  już po raz 
trzeci z Geobazy a 25 tys zł na  zakup programu obsługi  budżetu  .  Pewne rzeczy 
dotyczące funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych te 9 tys zł i ich nie widzę, 
czy będą remontowane,  czy nie.  Całą rezerwę pan zdjął  ja już mam wątpliwości, 
słuchając to  co się dzieje z naszym budżetem,.Niezapowiedziane na rok 2013, czy 
nas będzie stać na  zrealizowanie jedynej inwestycji ze środków Unijnych  programu 
PO RYBY,  mieliśmy w tym roku 600 tys zł  a teraz  będziemy mieli 0, rozumiem, że 
jest zgłoszone  i nie wiem  czy będzie nas stać na zrealizowanie tego zadania.  Już 
o szkołach nie będę mówił bo to co powiedziałem wzywam pana panie Burmistrzu do 
tego aby jeździć  i zachęcać  rodziców aby dzieci wysyłali do tych szkół, które  pan 
uważa, że  one mają rację  bytu. To są troszeczkę pobieżne uwagi, szczegółowo nie 
staram się podać bo uważam, że od tego są prace Komisji.  Panie Burmistrzu nie 
wiem co pan planuje z OSiR aby nie było, że  za dwa miesiące spotkamy się z takim 
dylematem, że będziemy jeszcze w tym roku pewne środki przekazywać po to, żeby 
OSiR  ( a już się zwracał o 170 tys zł )  że będziemy musieli szukać pieniądze aby 
OSiR nam  nie ogłosił  upadłości.  Wszystkie  wydatki   które tutaj   powiedziałem 
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i radni  też podnosili  uwagi dot. wzrostu  kosztów energii, ja tego po prostu nie wiem 
i  prosiłbym jeśli  ma pan taką  wiedzę i  jest  pan w stanie  przekazać,  rozdział  po 
rozdziale, które wydatki pan zostawia,  które są sensowne a które  należy wyciąć a do 
których  ma  pan  wątpliwości.  Jeżeli  nie  możemy  tego  na  komisjach   to 
proponowałbym  na  sesji,  jeżeli  pan  nie  chce  na  sesji,  to  proponowałbym  aby 
przedyskutować na komisjach. Nie jest to złośliwe panie Burmistrzu ale uważam ,że 
nas  czeka  trudny  rok  i  każdą  złotówkę  należałoby  obejrzeć  i  sens  wydania  tej 
złotówki. Abyśmy nie spotkali się z takim  czymś to co powiedziałem  w ubiegłym 
roku i  w tym roku tak  samo, dla mnie kredyt,  kombinując dochodami własnymi  po 
to żeby  zamknąć w jakiś sposób dziurę budżetową, ta dziura będzie się powiększała 
jeżeli  nie będziemy  zaczynali  oszczędności już  teraz  to ja uważam, że następny 
rok  może okazać się, że nie  sfinansuje się w ogóle. 

Pan  P.  Birula  dodał,  nie  odpowiem  na  pytania  radnego   pana   Czarneckiego, 
natomiast na wiele z tych pytań    odpowiedzieliśmy  na komisji. Ja mam wrażenie 
,że pan radny Czarnecki  marnuje nasz czas i zaczyna  rozumieć dlaczego zdarzało się 
poprzednio,że pracownicy i Burmistrz przestali  na Komisje chodzić.  Po raz drugi 
powtórzę tylko,że często padają słowa, że  na komisjach  powinniśmy  wiele  rzeczy 
wyjaśniać po to aby nie marnować czasu na sesji wszystkich  radnych. Pytanie, które 
pan Czarnecki zadaje dzisiaj  na sesji  powtarzając,  tego nie wiem, tego nie wiem. 
Padły odpowiedzi na Komisji  a pan Czarnecki dalej nie wie, ja  mam wrażenie, że 
odpowiemy jeszcze raz i  dalej  pan Czarnecki nie będzie  wiedział.  Pytał  dlaczego 
potrzebne są zwiększenia środków na profilowanie, było mowa, dlaczego możemy 
zdjąć  z planu była o tym mowa. Pan Czarnecki pytał nie pani radna Durejko, pytał na 
Komisji,  dostał odpowiedź. Pytał pan panią Skarbnik o  różne  sprawy też  padła 
odpowiedź  i  dzisiaj   pan  te  same  pytania  powtarza  mówiąc  nie  wiem.  Ja  mam 
wrażenie, że mnóstwo  czasu zmarnowaliśmy na Komisji odpowiadając  na te właśnie 
pytania. Jeśli pan zadaje pytanie i później nie słucha  jest mi bardzo przykro,to jest 
brak szacunku  dla pracowników Urzędu, którzy starają się naprawdę  rzeczowo na 
pańskie pytania na Komisji odpowiadać. Nie jesteśmy w stanie na wszystkie od razu 
odpowiedzieć,  czasami  odpowiadamy  później   pisemnie,  czasami  są  trudne 
zagadnienia ale te pytania, które pan zadał dzisiaj w tej chwili na sesji w większości 
padały  już na Komisji i odpowiedzi były udzielane.

Przewodniczący  Rady  na  prośbę  radnego K.  Czarneckiego  o  ponowne udzielenie 
głosu  odpowiedział, panie Krzysztofie przedstawiał pan  dzisiaj na sesji i zazwyczaj 
staram się nie odzywać nie  komentować  aby nie spotkać się z zarzutami,że nie mam 
prawa  komentować   ale  powiem  tak,   mam  wrażenie,  że  rzeczywiście   pytania 
radnych  są straszną przeszkodą  na naszej sesji dotyczącej tak ważnej sprawy, jak 
jest zmiana do budżetu gminy Trzcianka. Być może, że one  padały na Komisji, być 
może,  że  padały  odpowiedzi  być   może,  że  pan  Czarnecki  nawet  nie  zrozumiał 
odpowiedzi  i  ja  tu  nie  chce  bronić  pana  Czarneckiego  ale  pada  na  sesji  pytanie 
dotyczący   budżetu gminy, dotyczący tematu w którym jesteśmy a więc nie widzę 

53



w tym nic złego.

Radny  K.  Czarnecki  odpowiedział,  panie  Burmistrzu,  tylko  prosiłbym  protokół 
z posiedzenia Komisji i te które pan w dniu dzisiejszym powiedział, że zadawałem 
pytania i otrzymałem odpowiedź, jeżeli będą w protokole, ja pana przeproszę, jeżeli 
nie to czekam na przeprosiny  od pana.

Radny M. Kukuś dodał,  ja muszę zaprotestować,  chyba na Komisji  Czarneckiego 
było  już to,  co powiedział  Cija    o  dietach i  co  nam powiedziała  pani  Skarbnik 
przepraszam pomyliłam się tutaj w dietach nic nie będzie ruszane i co okazuje się, że 
ta odpowiedź nie była prawidłowa bo proponujecie, że  w tych dietach  jednak mamy 
podwyższyć. Także niech pan nie manipuluje opinią publiczną, ja mówię w ogóle 
pytania odpowiedzi. Następnie podziękował Zastępcy Burmistrza  panu P. Biruli, pan 
jeden  jedyny  z Burmistrzów, który   fatyguje się  na komisję i stara się odpowiadać 
na  nasze pytania.

Skarbnik  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła,  owszem   rzeczywiście  byłam   na  komisji 
i przeprosiłam za pomyłkę ale nie mówiłam, że  nie będą ruszane tylko mówiłam, że 
powiem to  przed kamerami, że podwyższenie nie wynika z tego że radni otrzymują 
inne diety czy wyższe diety niż to było zaplanowane  na początku roku, niż to było 
uchwalone  przez  państwa,  tylko  na  skutek  pomyłki  nieoszacowane  są  środki  na 
wypłatę diet do końca roku.

Radna J. Durejko, dodała  panie Burmistrzu nie wszyscy są na komisjach  i poproszę 
jednak o odpowiedź i fajnie usłyszeć jednak odpowiedź mimo wszystko. Ja natomiast 
ma  pytanie  takie  do pana  Burmistrza,  co  prawda pan Czarnecki  poruszył   już  to 
pytanie ale zmniejszenie  kwoty  o 67. 702  zł w stosunku do 90 paru tysięcy  to  
moim zdaniem nie jest równoznaczne  z informacją jaką ja posiadam, że w Spółkach 
wydatki  a  pro  po  w  melioracji  były  powyżej  40  tys  zł  i  jestem  zaniepokojona 
ponieważ  w budżecie znalazła się  kwota 90 tys zł a po prostu w tej chwili mamy 
takie duże zdjęcie,chciałabym o wyjaśnianie  jak to się ma. Jest to jedna kwota, która 
mnie zaniepokoiła, a druga kwota nie wiem, kto mi udzieli odpowiedzi,więc kieruję 
pytanie do Burmistrza.  Mam tu  taką  pozycję 7 na której jest kwota  30 tys zł  tj. 
rezerwa  na  realizacje  programu    budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków 
strasznie mnie to zaniepokoiło,  ponieważ wiem, że nie wszystkie  wnioski  zostały 
zrealizowane ponieważ nie było pieniędzy. Chciałabym też odpowiedzi na te pytania.

Skarbnik  B.  Niedzwiecka   wyjaśniła,  wkradła  się  pomyłka  błąd  i  to  nie  jest 
zmniejszenie  na  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  tylko  na  program usuwania 
azbestu.  Ten  program  już  nie  jest  realizowany  przez  Starostwo  także  tutaj 
przepraszam  za  te  przestawienie  zadań  ale  to  nie  chodzi  o  przydomowe 
oczyszczalnie. Napytanie  radnego A. Ciji, że tutaj są  dwie pozycje, odpowiedziała, 
tak tam jest program usuwania azbestu, dwie pozycje  ale dotyczące azbestu. Druga 
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sprawa kwestia Spółek, mam umowę ze Spółkami podpisaną na realizację  zadań na 
ten rok na 26 tys zł  i Spółki tylko i wyłącznie  na tą kwotę zadania realizują. Te 
zadania dotyczą gruntów prywatnych, w programie przedstawionym przez Spółki  nie 
było żadnych gruntów gminnych,  były to tylko i wyłącznie  grunty prywatne. Tutaj 
Spółki  się  zgodziły,  uzgodniliśmy,  że  jeżeli  będą  pieniądze  do  końca  roku,   to 
zostanie podpisany aneks do umowy ale niestety nas  w tej chwili nie stać.

Radny K. Oświecimski dodał, panie Burmistrzu droga, którą można przekazać środki 
oczywiście  nie  na   pomoc  klubu  jeśli  chodzi  o  jego  działalność   w  sensie 
bezpośrednim tak jak pan mówi, odpowiedzi  na ewentualne wnioski klubów, czyli 
na złą sytuację  finansową. Pewno takiej sytuacji nie może być i to jest uzasadnione 
jeśli  chodzi  o  pana  działanie  ale  jest  droga  konkursowa,  która  mówi 
o upowszechnianiu kultury fizycznej, czyli gdyby  pan od maja    nie zwodził by pan 
klubu Lubuszanin to  ogłosił  by pan taki konkurs, którego procedura jest znajoma, 
jeśli  pan  nie  wie,  to  panu  pani  Skarbnik  potwierdzi  albo  pani  Moraczyńska 
potwierdzi, że taka droga prawna przekazania środków   istnieje, aczkolwiek nie na 
pomoc bezpośrednią  jeśli chodzi o finansowanie klubów w trudnej sytuacji .
Pan ogłasza konkurs, pan ogłasza kryteria i w tych kryteriach zawiera pan,  na co pan 
przekazuje na jaki cel pan przekazuje. Jeśli pan oczekuje ewentualnie, skąd te środki 
wziąć  to  ja   mogę  w terminie  późniejszym,  za  godzinę,  czy  za  pół,   przekazać 
propozycje jak te środki  uzyskać. Jeśli pan jest w stanie ogłosić taki konkurs, to jest 
jeszcze  szansa,  że  kluby   mogły  przystąpić   do  tego konkursu  i  zrealizować   to 
zadanie.  Jeżeli  pan będzie czekał  jeszcze tydzień, czy dwa  to wiadomo, że nie 
będzie bo do końca roku tak niewiele czasu,że trudno będzie to zadanie zrealizować. 
Druga rzecz, dzisiaj odbył się przetarg na remont płyty głównej w hali sportowo-
widowiskowej  na  wymianę.  W  budżecie  naszym  uchwalonym  w  grudniu,  były 
środki  przekazane w kwocie  50 tys  zł,  oczywiście  nie na ten cel,   bo to jest 
zdarzenie   losowe,  które  wynikło  1  lipca  br.  i  trwają    procedury  związane 
z  ubezpieczycielem ( mamy spór co do kwoty ) w chwili obecnej ale będziemy je 
rozwiązywali  zarówno w kwestii VAT jak i  ewentualnych dodatkowych należności. 
Jednak dzisiaj  zostały otwarte oferty i najniższa oferta to 155 tys zł , następna 165 
tys zł . Na ten cel Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje  kwotą 100 tys zł, którą 
otrzymał od ubezpieczyciela  i nie ukrywam, że Starostwo Powiatowe  warunkuje 
przekazanie środków finansowych na  realizacje tego zadania, czyli pozostałą kwotę 
przy  udziale  gminy.  Pan  panie  Burmistrzu  proponuje   dzisiaj  kwotę,  która  jest 
i  wcześniej  została  uchwalona  na  remont  hali  a  którą  pan  nie  zrealizował. 
W  perspektywie  tego  zdarzenia,  które  miało  miejsce  1  lipca   i  dzisiaj   jest 
rozstrzygnięcie  przetargu,  pan  nie  zabezpiecza  środków,   tylko  pan  je  jeszcze 
dodatkowo zmniejsza. To jest dla mnie dziwne  działanie, ja rozumiem część pana 
sugestii jeśli chodzi o zmiany budżetowe  i rozumiem bo pan je ostatnio formułował 
i  na  Komisji  pani  Skarbnik  jak  i  Zastępca  Burmistrza  starali  się  w jakiś  sposób 
argumentować ale nie rozumiem tego. Panie Burmistrzu tutaj pan powinien podjąć 
jakieś działania albo chociażby skonsultować  się z Starostwem Powiatowym  albo 
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z  panem dyrektorem  Młodzieżowego Domu Kultury,  co z tą sprawą zrobić   bo to 
są  koszty.  Zmiana,  nie  podwyższamy  koszty   funkcjonowania  obiektu,  który nie 
powinien stać,  tylko powinno się  korzystać z tego, kiedy przychodzi okres i  można 
dodatkowe przychody zdobyć.

Radny P.  Kolendowicz  dodał,   ja też do tej sfery pytań,  chociaż  zacznę  do tej 
mitycznej  od strony 6 panie Burmistrzu, ja ją czytam  może też bez zrozumienia ale 
wiem, a  tylko na stronie 6 doczytuje  tego wyjaśniania dosyć niezłego moim zdaniem 
dotyczącego  oświaty  a  cała  reszta  o  której  w  tej  chwili  rozmawiamy  są  tylko 
wyjaśnienia  uzasadnienia  są  tego typu: zwiększamy. zmniejszamy. Tylko mityczna 
strona  6  wyjaśnia   oświatę  i  to  nie  do  końca.  Przechodząc   do  pytania  panie 
Burmistrzu chciałbym dopytać  ja wiem ,że pan proponuje ale to jest pana propozycja 
a  ja  jak  mam rękę  podnieść  to  chciałbym być  przekonany,że  ta  propozycja  jest 
jedyna,  właściwa  i  prawidłowa.  Póki  co  z  tych  właśnie   uzasadnień  o  których 
wspomniałem przed chwilą takiej wiedzy sobie wyrobić nie  mogę. Transport dział 
600  proponuje  pan  zmniejszyć  zakupy  usług  remontowych,  powiem  tyle,  że 
w  planowanych  wydatkach  na  końcu  roku  było  kwota  225  tys  zł,  za  I  półrocze 
wydano tylko 55.8  tys zł, proponuje pan dalsze zmniejszenie  47 tys zł.  Chciałbym 
wiedzieć,  czego  nie  zrobimy  z  planowanych  usług  remontowych,  bo  wychodzę 
z założenia, że   jeżeli zaplanował pan w grudniu 225 tys zł to było na to, na to, to 
zrobimy,  to  zrobimy  i  to  dało  sumę  225  tys  zł.  Dzisiaj  pan  55  tys  zł   tylko 
wykorzystał , 47 tys zł zdejmuje,  zostaje mniej, czego nie zrobimy.
W tym samym dziale mamy zakup  usług pozostałych i   tutaj planowaliśmy, pan 
planował a Rada przyjęła  360.9 tys zł  wykorzystane za I półrocze w kwocie 189.1 
tys zł, zwiększa pan już w tej chwili skoro zostaje -180 tys zł, to pan już zwiększa 
o 25 tys zł. Moje pytanie, po co pan chce zwiększenia, jeśli   została spora kwota na II 
półrocze.  Ostatnia  rzecz,  pan  K.  Czarnecki  wspomniał  o  programie  PO  RYBY 
i likwiduje pan do zera już  rezerwę   a w tych zmianach  również zaplanowanych na 
początku  roku budżecie 200 tys zł  ,  wykorzystanych w I półroczu -24,  7 tys zł, 
zdejmuje pan kolejne 50 tys zł, czyli w tej sytuacji zostaje 150 tys zł. Był to pański 
autorski pomysł  te  PO RYBY   i moje pytanie brzmi: co zostaje z tego  programu, 
czy tylko dokumentacja na półce. O wykupach K. Czarnecki mówił ale też to mnie 
interesuje  na  co  te  wykupy,  gdzie  i  w  którym  miejscu,  bo  może  rzeczywiście 
należałoby nad tym się zastanowić.

Radny E. Joachimiak, dodał, ja bardzo króciutko  rozdział  60016, w budżecie roku 
bieżącego  zapisaliśmy  sobie  na  usuwanie  barier  architektonicznych  kwotę 
w wysokości 30 tys zł. W  tej chwili pan Burmistrz proponuje  zmniejszyć tą  kwotę 
o 20 tys zł. Ja proszę i namawiam  państwa radnych,  składał Burmistrz taki  wniosek 
aby nie dać  się    wprowadzić  w maliny  tym wnioskiem tą  propozycją   z uwagi  na  
fakt,  że   jeśli   są  trudne  czasy,  ciężkie  czasy,   to  akurat  o  tych  najbardziej 
potrzebujących  pamiętać  powinniśmy. Natomiast  powiem taką informację mamy 
cały  katalog  około  10  miejsc  w  Trzciance,  gdzie  należałoby  obniżyć  krawężniki 
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i obniżyć zejścia chodnika aby   krawężnik zrównać do jezdni. Pytałem ludzi którzy 
na tym się znają i mówią, chłopie  są  to  symboliczne  wydatki- 2 tys zł swobodnie 
starczy. Jeśli byśmy te kwotę  wydali tylko na taki problem, który jest skodyfikowany 
to  jednym  pociągnięciem  usuwamy  cały  problem  w  całym  mieście,  ponieważ 
opieram się  na dokumencie urzędnika miejskiego,  tam są  potrzebne  pewne rzeczy 
do zrobienia. Tym pociągnięciem zabieramy pieniądze z czegoś takiego   po prostu 
jest to   ewidentny brak dbałości  o tych naszych mieszkańców, którym   z tytułu 
pewnych  dolegliwości   żyje  się   źle.  Rozdział  75023   tam  jest  takie  zdanie 
w połowie tekstu: zwiększa się wydatki  na umowy -zlecenia i  pochodne o kwotę 
7 tys zł  w tym na kontrolę finansową, czego ten wydatek dotyczy. Rozdział 80113 
dowożenie  uczniów do szkół, zapis : zmniejsza się  o kwotę    15 tys zł wydatki na 
umowy-zlecenia dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół, pytanie czy to oznacza, 
że zabezpieczenie wynagrodzenia  tym opiekunom,  pomimo zmniejszenia tej kwoty 
będzie zabezpieczone w 100% zgodnie z zasadami i ustawą  w tym zakresie. 
Rozdział  92195,  zapis  :  zmniejsza  się  o  kwotę  13  tys  zł  wydatki  na  zajęcia 
pozalekcyjne umowy-zlecenia. Moje pytanie, czego ten wydatek w założeniu swoim 
dotyczy i dlaczego można go w tym momencie zdjąć. Dwie rzeczy może drobne ale 
wydaje mi  się, że nie powinniśmy  pozostawiać bez komentarza. Ja osobiście dawno 
już  rozwód  z  polityką  wziąłem  i  wszelkiego    rodzaju  głosy,  które  mówią,  że 
w Radzie  bawimy się w politykę, są   wypowiadane głupio  przez te osoby, które de 
facto  się   tą  polityką  zajmują.  Z  działalności  politycznej  i  czytając  konstytucję, 
została mi jedna wiadomość, którą chce w tym momencie  państwu przekazać. Otóż 
za stan państwa w tym za oświatę, bezrobocie, służbę  zdrowia, afery, koalicję, afery 
z Amber Gold odpowiada partia rządząca i koalicjant, to nie jest tak, że odpowiadają 
za to anonimowi ludzie i anonimowe instytucje, odpowiada partia rządząca. Jeżeli my 
mówimy, że w oświacie dzieje się źle  bo państwo ustala złe zasady, to oznacza, że  to 
państwo jest niewydolne. Za przeproszeniem skacząc sobie  tutaj do oczu, jesteśmy 
tylko taką marionetką, którą to polityczne państwo rzuca nam na dół i patrzy jak tam 
się pięknie  kłócą a zasady to my ustalamy. W związku z tym  to partia rządząca, jej 
rząd i  politycy odpowiadają za stan. Rozmawiamy długo i uważam, że w sposób 
uwłaczający dla działaczy i sportowców z  klubu Lubuszanin. Mówię to   z pozycji 
szacunku  dla  tych  osób  w  kontekst  cie   swojej  osoby  kiedy  nigdy  nie  byłem 
sportowcem ze względów ideowych i fizycznych    ale dobrze patrzę na dorobek 
wszystkich   nie  tylko  klubu  Lubuszanin  ale  wszystkich  tych,  którzy  zajmują  się 
sportem i robią to naprawdę dobrze i  z potrzebą  dla społeczeństwa  dorosłego i dla 
dzieci.  Jeżeli  robimy dziwną grę w wsparciu naszego klubu Lubuszanin,  to na to 
i  szukanie  pieniędzy  mam tu  pewną   radę  i  nie  wierzę,  że  nie  można  pieniędzy 
znaleźć.
Przez  analogię  w  roku  bieżącym  jak  pamiętamy  Burmistrz  nasz  organizował 
spotkanie noworoczne,  nie miał pieniędzy i znalazł kilka tysięcy złotych  na to żeby 
pobiesiadować,  po  balangować,  zjeść  i  wypić.  W związku z  powyższym pokazał 
drogę, że może swoją osobą  i autorytetem znaleźć  pieniądze  ze źródeł zupełnie nie 
samorządowych.  Ja  myślę  jeżeli  byśmy  myśleli  w  tą  stronę  i  pieniądze  dla 
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Lubuszanina  można by  w ten sposób tą ścieżką pozyskać.

Radny A. Cija dodał,  nie chciałbym aby moja wypowiedź co do budżetu  została 
skwitowana tym, że  czepiam się tylko diet dla sołtysów  i diet dla radnych bo na tyle 
mnie po prostu stać.  Ja nie ukrywam, że ten materiał  dostaliśmy w dniu Komisji 
Gospodarczej  o  godzinie  17:00   w   momencie  jej  rozpoczęcia.  Jest  to  obszerny 
materiał  nie ukrywam,że  trudno było na przykład w moim przypadku  prowadzić 
komisję,  skoncentrować  na  punktach  poszczególnych,  czytać  materiał  i  zadawać 
pytania,  jest  to  raczej  a  wykonalne.  W związku  z  tym trochę  czasu  trzeba  było 
poświęcić i pewne pytania może padły bo pani Skarbnik z panem Birulą  próbowali 
pewne  rzeczy  wyjaśniać  lepiej  czy  po  prostu  gorzej  ale  już  pojawiały  się  wtedy 
wątpliwości. W związku z tym  pierwsza uwaga taka, traktujmy się poważnie,  to są 
ważne zmiany. Niektórzy radni otrzymali  ten materiał dzisiaj na sesji, pewnie go  nie 
przeczytali  tylko  po prostu słyszą to ewentualnie do nich dociera. Wiele tutaj uwag 
padło,  mylić  się  to  jest  rzeczą  ludzką,  przecież  to  rozumiem  ale  to  się  będzie 
ukazywało w materiałach w BIP, czy gdzieś indziej i ktoś to będzie czytał, uważam, 
że  pewne  informacje   powinien  już  z  tego  wyczytać.  Sprawa  zagospodarowania 
przestrzennego  zmniejszenie  o  kwotę   70  tys  zł  dla  mnie  jest  to  rzeczą  istotną 
dlaczego to zmniejszamy ponieważ nie chciałbym usłyszeć stwierdzenia, 70 tys zł 
,żeście  zdjęli to co pan chce, pan zdejmował i nie wiedział, że jak się nie zapłaci to 
się nie zrobi. Ja chciałbym aby było odniesienie jasne  w tym punkcie  i  oczekuję ,że 
planowano  takie  plany  miejscowe,  podpowiem  tj.  Pilskie  Fabryki  Mebli,  OSiR, 
Stobno, studium , jakie jest zaangażowanie i co  nie zostanie zapłacone.
Uważam odnośnie tych diet jednych i drugich,  powinno być  wyjaśnienie krótkie - 
przepraszamy   pomyłka, z uwagi  sołtysi na .....,  z uwagi radni  na........,  to była 
typowa  pomyłka,   musi  się znaleźć wyjaśnienie. Nie może być tak, że za energię 
elektryczną 38 tys zł. Jak pisze energia elektryczna to albo trzeba dodać albo ....., 
musi tu być wyjaśnienie. 
Zaplanowane 25 tys zł na zakup programu do obsługi budżetu- nie było planowane, 
może  przeżyjemy, może są ważniejsze wydatki. 
Pytanie dot. Geobazy, czy ona wróci i będzie musiała wrócić w przyszłym budżecie, 
czy możemy sobie  ją darować bo to jest istotne, to są 63.000 zł. Ta Geobaza   jest już 
chyba  4  rok w budżecie  i  zawsze  była   konieczna i  zawsze dajemy sobie  radę. 
W związku z tym gdzie tu jest prawda, proszę o odpowiedź. 
Następna  sprawa  -   Szkoła  Katolicka,  rozumiem  jest  to  temat  trudny  i  taki 
apolityczny. W tamtym roku na  komisji, czy sesji  padły pytania, czy za salę płaci 
Szkoła Katolicka?  My Szkole  Katolickiej   płacimy niemałe  pieniądze,  należy  się 
średnia z gminy- dajemy ale za  usługi trzeba płacić. Było powiedziane w tamtym 
roku-nie ale w tym roku już tak. Dostałem odpowiedź od pana P. Biruli i nic się  nie 
zmieniło, pytam dlaczego? Jak świadczymy usługi to powinni  za to  płacić.
Dalsza  sprawa,   ogólnie   zwiększa  się   plan  finansowy   wydatków   szkół 
podstawowych o   kwotę 531. Chce wiedzieć: jaka szkoła, jaka kwota i dlaczego i to 
samo do gimnazjum, do przedszkoli i świetlic szkolnych -125.

58



Następnie  odniósł  się   do  stwierdzenia  na  str.  6,  cyt.”  Jednocześnie  planując 
budżet  ....  zakładali   likwidację  Szkoły  Podstawowej  w  Przyłękach  i  Rychliku”. 
Dodał, że nie pamięta abyśmy  planowali   budżet  na ten rok przy założeniu, że 
zlikwidujemy szkołę. Burmistrz mógł tak zrobić ale  myśmy  takiej wiedzy nie mieli, 
bo byśmy musieli  mieć już taką pewność, że ją  zlikwidujemy.
Dalej „zamierzono  również osiągnąć oszczędności poprzez łączenie szkół w zespoły: 
Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa  nr 2 oraz Gimnazjum w Siedlisku i  Szkoła 
Podstawowa  w  Siedlisku  ”.  Przepraszam,  przecież  już  była  opinia  negatywna 
Kuratora, więc jak ? , to  panie Burmistrzu, to  pan  „przegiął”. 
Tutaj odnośnie tych 2 %, odnośnie  etatów  planowano 40 wyszło 20 rozumiem, że 
odpowiedzi padną-dlaczego o 20 ktoś się pomylił. 
Odnośnie sali -50 tys zł   Oświecimski się wypowiadał, uważam, że tam to powinien 
być remont, to co wyszło to był wypadek przy pracy a tam za ścianą.
Zmniejsza się o kwotę 13 320 plan wydatków na opłatę  za odprowadzenie  wód 
deszczowych-dlaczego, może jakieś wyliczenie.
Dalej  odniósł  się  do  stwierdzenia,  cyt.  „zakończono  negocjacje  z   ENEA  S.A 
w sprawie usunięcia kolizji energetycznych  na  ul. Reymonta. ENEA wycofała się 
z realizacji zadania w bieżącym roku. Zadanie zaplanowano na kwotę  80.000  zł, nie 
zostało  zrealizowane. Dodał, mam pytanie, na jakim etapie jesteśmy, zadawałem to 
pytanie, czy są jakieś warunki, PT, gdzie żeśmy  utknęliśmy w tych negocjacjach- 
parę  zdań  komentarza. Przecież ci ludzie się dopominają.
Jeśli ktoś komuś obieca, że dostanie podwyżkę i nie dał, tu  byli dzisiaj ci ludzie 
wkurzeni same  „kobity”, ja bym nie ryzykował w tamtą stronę a tam pracuję.
Zwiększa się   o  kwotę  170.000 zł   wydatki  na energię  elektryczną,  tj   o  25 % 
i usłyszałem odpowiedź -Romek Zozula prowadzi ładne słupki itd., ja tych słupków 
nie widziałem, prowadzi, być może prowadzi. Pytanie  z uwagi na co ?  pomyłka, 
wzrost energii. Miało być taniej a nie  25 % więcej, to jest  trochę dużo, pytanie 
dlaczego?, proszę o precyzyjne wyjaśnienie. 
Tak samo z tymi azbestami, pani Skarbnik już wspominała, to trzeba skorygować, 
jest pomyłka - zdarza się.
Wiejskie remonty, to już było i te 60.000 zł, krótko skomentuje  na te zasilanie boiska 
w wodę i prąd. Dotyczy boiska w Białej, teraz Matkowski i Wydarty notuje, ja tyko 
pomagam. Po drodze są domki aż się prosi  aby ZIK to zrobił  w ramach swoich 
zadań, czy jest jakiś projekt na to,czy były jakieś rozmowy,czy jest  jakaś koncepcja?
To jest jakaś  szydera,  już 5 rok w budżecie i znowu wylatuje, nie znalazło się, bo 
waszym  zdaniem  należało  to  wyrzucić.  Prosiłbym  o  wyjaśnienie,  może  chociaż 
wodę. Nie wiem, czy Wydarty ze mną  na kolana walnąć ma, chyba nie, bo to nie 
pomoże ale takie wyjaśnienie uchodzi z racji zestarzenia się tego zadania. Dalej dodał 
skończyłem omawianie.
Kontynuując   swoją  wypowiedź  powiedział,  ja  zazdroszczę  panom  i  paniom 
z  Platformy  Obywatelskiej  i  Trzcianeckiego  Forum,  że  nie  macie  żadnych 
wątpliwości  do  tego  budżetu,  który  się  tu  znajduje.  Zazdroszczę,  jesteście 
w cholernie komfortowej sytuacji.  Pan Dąbrowski się cieszy, ja panu zazdroszczę 
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i  rozumiem,że  pan  się  cieszy.  Ja  mam  takie  wątpliwości  i  rozumiem,  że  pan 
Burmistrz  zrobi  wszystko  żeby  przybyć  na  Komisję   24  września  na  którą  go 
zapraszam bo na pewno zaproszenie pisemne dostał. O godz. 17 :00 zaczynamy, będą 
radni z powiatu, myślę, że radni powiatowi dopiszą, gdzie też powyjaśniamy sobie te 
wszystkie rzeczy.
Ja  rozumiem,  że można to  spisać  i  pan to  dostanie  na piśmie z  biura Rady.  Pan 
pisemną też  odpowiedź  udzieli na Komisję ale rozumiem, że omówić pewne rzeczy 
można żebyśmy mogli za tydzień w ciągu 15 minut temat zamknąć. Bo być można 
pewne korekty a korekty może zaproponować  po dyskusji tylko Burmistrz, my nie 
możemy tego robić bo to jest budżet w trakcie. Dziękuję bardzo.

Radna J. Durejko, ja też mam pytanie, z niepokojem czytam 55.000 zł remont sal  
wiejskich  w  Biernatowie  i  Pokrzywnie.  Rozumiem,  że  Wrzącą   się  nie   udało 
zrealizować. Niepokoi mnie te 55.000 zł  w Biernatowie i  Pokrzywnie dlatego, że 
byliśmy  z  Komisją  w  obydwu  tych  świetlicach  żeby  się   przyjrzeć  jak  remont 
wygląda i gdy  dzieląc nawet na pół tę kwotę tych 55 tys zł, to bardzo istotne jeszcze  
byłyby   usterki, które w tym momencie udałoby by się  usunąć  i na prawdę  sprawę 
mielibyśmy  zamkniętą.  Ja  pytałam   się   dlaczego,  okazuje  się,  że  nie  ma  już 
pieniędzy. Apeluję aby te pieniądze pozostawić i dokończyć  żeby  nie wracać już  do 
tych świetlic.

Radny  A.  Cija   dodał,  chciałbym  zgłosić   wniosek  aby  przerwać  w  tej  chwili 
dyskusję  nad  budżetem i  spotkać  się   za  tydzień  po  uzyskaniu  tych wszystkich 
odpowiedzi i na sesji za tydzień  a przede wszystkim na komisji.

Radny K. Oświecimski, zapytał na jakim etapie są procedury jeśli chodzi o kredyt?

Skarbnik B. Niedzwiecka wyjaśniła, że pierwszym etapem  jest uchwalenie uchwały 
o  udzielenie  kredytu  i  dopiero  możemy  zaczynać  procedury.  Wystąpimy  do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  z wnioskiem  o  opinię, czy możemy ten kredyt 
zaciągnąć,  czy  nie.  Trwa  to   więcej  jak  tydzień.  Nawet  jak  po  sesji  by 
Przewodniczący Rady  podpisał uchwałę, to około 10 dni trwa uzyskanie takiej opinii 
,potem przetarg i  podpisanie umowy. Jest  tu napisane,  że  jest  to kredyt na spłatę 
kredytów   wcześniej    zaciągniętych   ponieważ  zgodnie  z  ustawą   o  finansach 
publicznych,  gmina może zaciągać kredyty  na pokrycie planowanego deficytu, na 
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań,  na  p  refinansowanie.  Nasze 
zobowiązania na dzień dzisiejszy  wynoszą 1.000.473 zł, to są kredyty, które musimy 
spłacić do końca roku a każdy miesiąc nasze zobowiązania zmniejsza, to spłacone 
kredyty. Jeszcze tak bardziej precyzyjnie, jeżeli w tej chwili możemy mieć  1.473.000 
zł, to po miesiącu nam się ta wartość  zmniejsza o  302.500 zł, to  możemy wziąć 
1.100.000 zł.

Burmistrz M. Kupś dodał,  jest to zawiła zależność, dlaczego ten pośpiech, jeżeli   nie 
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podejmiemy  uchwały  szybko  to  będziemy  mieli  większy  kredyt  w  przyszłym 
miesiącu i stąd niedobór  nasz się zwiększy  i będzie jeszcze większy problem.
  
Radny K. Oświecimski dodał i stąd było moje pytanie panie Burmistrzu, dlaczego te 
700  tys  zł    wcześniej  nie  pokazano.  Dlaczego  tych  kwot  w  trakcie  roku,  pani 
Skarbnik  nie  zweryfikowano  dopiero  teraz   we  wrześniu  pisze  się.  Można  było 
wcześniej powiedzieć, że są niezbędne  i wystąpić z wnioskiem aby zwiększyć.
Następnie wystąpił z wnioskiem o 5 minut przerwy.  

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady kontynuował dalszą część obrad w punkcie 4d 
i 4e porządku posiedzenia. Dodał, że w sali znajduje się wystarczająca liczba radnych 
aby  podejmować  prawomocne  uchwały.  Poinformował,  że  przed  przerwą  radni 
zadawali pytania i przed przerwą  padł wniosek radnego A. Ciji o przerwanie sesji. 
Najpierw zwrócił się z pytaniem  do  pana Burmistrza, czy  w tym momencie  zechce 
radnym  udzielić odpowiedzi   na pytania, które padły przed przerwą.

Burmistrz M. Kupś  oświadczył, że spróbuje udzielić odpowiedzi. Kultura fizyczna , 
podtrzymuje  swoje  stanowisko  i  nie  widzę   możliwości   ogłoszenia  konkursu 
z dwóch powodów: formalnych  ponieważ jest koniec września a drugi powód  nie 
ma  możliwości  finansowych.  Pomijając  fakt,  że  do  konkursu,  gdyby  nawet  był 
konkurs,   mogą   przystąpić  wszystkie  kluby.  Nie  możemy   specyfikować  w  ten 
sposób, że  dajemy pierwszeństwo tylko jednemu klubowi.
Jeśli  chodzi  o  halę  sportowo-widowiskową,  to   dzisiaj   dowiadujemy się,  że  jest 
rozstrzygnięty  przetarg na wykonawcę  i na kwotę.

Przewodniczący  Rady  uzupełnił,  przetarg  nie  jest  rozstrzygnięty,  dzisiaj  było 
otwarcie ofert.

Radny K. Oświecimski dodał,  mówimy o dwóch ofertach: jedna jest oferta za 155 
tys zł a druga za 165 tys zł. 

Burmistrz M. Kupś kontynuował, jest  to sprawa do rozstrzygnięcia więc  mamy czas 
aby zastanowić się  skąd wziąć  środki. Raczej będziemy starali się pójść  w tym 
kierunku aby te środki znaleźć ale nie dzisiaj bo jest mało czasu  i  zbyt duża presja.
Jeśli  chodzi  o  PO RYBY, oczywiście jest  to nasz sztandarowy projekt  mimo,że 
dostaliśmy bardzo wysoką ocenę Komitetu oceniającego tą wstępną, natomiast w tym 
roku  z  naszych  informacji  nie  zdążą  zapaść  rozstrzygnięcia  jeśli  chodzi  o  Urząd 
Marszałkowski,  podpisana  umowa  będzie  w  miesiącu  listopadzie,  to  raczej  nie 
zdołamy  rozpocząć   żadnych   prac  wykonawczych.  Czyli  przesuwamy  całą 
inwestycję na rok przyszły, stąd też środki, które były przeznaczone na ten cel w tym 
roku, przeznaczamy na inne, opisane szczegółowo w projekcie budżetowym  jako 
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zadania. 

Radny P. Kolendowicz , to po co te 150 jeszcze zostawiać, 200 było  ?
Przewodniczący  Rady  upomniał  radnego  P.  Kolendowicza,  że  to  pan  Burmistrz 
udziela  odpowiedzi.  Każda  rzecz  będzie  mogła  budzić  kontrowersje,  jeżeli 
rzeczywiście będziemy tak dyskutować, to ta dyskusja   się  nie uda.

Skarbnik B. Niedzwiecka wyjaśniła, że płatności za  projekty, które były realizowane 
były  w   lipcu,  sierpniu.  Wszystko  jest  zapłacone  a  kwota,  która  pozostała  jest 
niepotrzebna w tym roku. Na kolejne pytanie radnego P. Kolendowicza dot. ile to nas 
kosztowało   to  wszystko-  odpowiedziała,  że  142.498,67  zł,  tam pozostała  kwota 
ewentualnie na wycinkę drzew.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  sprawa wykupu,  kwota  niezbędna do zapłaty   jeszcze 
w tym roku  (  w sprawie o której państwo  sami  znacie,  nie będę tu wymieniał 
nazwiska jednego z  wnioskodawców ),  to jest  wezwanie jakie otrzymaliśmy przed 
sądowe   i  jeżeli  wypłacimy  kwotę   w  tym  roku,  to   unikniemy  postępowania 
sądowego i odsetek. Jeżeli chodzi o usuwanie barier architektonicznych, oczywiście, 
że  jest  to  poważny  problem,  zgadzam  się   z  panem  radnym  Joachimiakiem. 
Natomiast z tej kwoty, która została 10 tys zł, spotkamy się jeszcze   raz  z osobami,  
które najczęściej  korzystają, których głos jest najważniejszy i wytypujemy w ramach 
10.000 zł, te najważniejsze miejsca w których te bariery będą usuwane.

Skarbnik B.  Niedzwiecka,  jeśli  chodzi  o  pytanie   kontrola  finansowa,  to  dotyczy 
osoby, która jest zatrudniona na umowę -zlecenie w referacie, która pracuje od dawna 
tylko, że na umowę-zlecenie. 

Burmistrz  M.  Kupś  dalej  dodał,  są  przyjęte  plany  kontroli  i  ta  osoba    musi  to 
wykonać, zresztą państwo będziecie  oczekiwali  wyników tej  kontroli.
Założenie  zmniejszenia  dla  szkół  wiąże  się  między  innym  z   rozstrzygniętym 
przetargiem, w którym opiewa  kwota mniejsza, poza tym osoba która  od kilku lat 
zajmuje się  opieką nad dziećmi, zawarto umowę o pracę  czyli  na czas dowozu, 
czyli od września do grudnia, w wakacje jest przerwa.

Skarbnik B. Niedzwiecka wyjaśniła, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, to są  zajęcia 
z  zakresu kultury duchowej, które prowadzi pani Bratek. Zawarta jest umowa na 
2000 zł, więcej takich zajęć nie będzie   nie ma chętnych do prowadzenia  tego typu 
zajęć.

Burmistrz M. Kupś wyjaśniał, jeśli chodzi o plany zagospodarowania  przestrzennego 
obecny stan zaawansowania nad planami,pozwala na stwierdzenie, że w tym roku 
raczej  nie otrzymamy faktur  i tym samym wydatek ten możemy przełożyć na rok 
przyszły bez zagrożenia  jest urządzenie  studium  i planów miejscowych. 
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Energię  tłumaczyliśmy,  jeśli  chodzi  o  GEOBAZĘ,  to  nadal  jest  potrzebny  ten 
program ale jesteśmy zmuszeni w sposób brutalny na rezygnację z tego zadania aby 
szukać oszczędności  i  nasi  pracownicy nie będą zadowoleni.  Ten program bardzo 
ułatwił by nam pracę, zwłaszcza, że stopień  dokładności  dzięki  dostępności do 
materiałów jest bardzo duży  i z ciężkim sercem z tego programu rezygnujemy. 
Jeśli chodzi o Szkołę Katolicką i korzystanie z sali sportowej myślę, że regulamin 
korzystania  w zupełności ten problem  rozwiąże.
Plany finansowe szkół, mamy takie informacje, która szkoła dostanie i ile, nie wiem 
czy  otrzymaliście państwo końcowe zestawienia szkoły podstawowej, gimnazjum 
i  przedszkola, możecie państwo za chwilę otrzymać. 
Kolizja energetyczna, realizacja tego zadania jest możliwa pod warunkiem,że ENEA 
znajdzie  środki  na  budowę  instalacji  podziemnych.  W  tej  chwili  powiedzieli,że 
obcięto im środki finansowe i nie mogą  zrobić tego zadania. Nie ma sensu abyśmy 
ściągali  słupy  i  robili  tą  część  zadania  kiedy  nasz  udziałowiec  z  realizacji   tego 
zadania się wycofał. Obiecali,że w przyszłym roku będzie to zrealizowane. 
Usuwanie  azbestu,  to  wyjaśniliśmy,  w  sprawie  boiska  też  mówiłem,  remont  sal 
w Biernatowie i Pokrzywnie, wyjaśni pan Marian Patalas.

Pan M. Patalas wyjaśnił, sale są w zasadzie na ukończeniu, koszty są policzone i nie 
powinno być tu żadnych zagrożeń. Wrząca, to tak jak Burmistrz mówił nie ma szans 
w tym roku na realizację nawet jakbyśmy w październiku podpisali umowę, to tak nie 
zrobimy  tego.  Jeśli  chodzi  o   Biernatowo   i  Pokrzywno  nie  ma  zagrożeń,  jest 
dokładnie wyliczone.

Burmistrz M. Kupś dodał dalej, jeśli chodzi o dział 600 o który pytał się pan radny 
Kolendowicz, otóż zdecydowałem o  przesunięciu środków, czyli  nie będzie w tym 
roku  uwalniania  kostki  od  asfaltu  na  placu  Pocztowym.  Dziury  są  załatane,  już 
wydałem stosowne polecenie. To samo dotyczy łatania dziur na drodze gminnej do 
Rychlika.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  profilowanie  dróg,  to  państwo  powinni 
odpowiedzieć sobie sami, są liczne wnioski, wydaliśmy znaczną kwotę  pieniędzy ale 
mamy taką  ilość dróg i nawet cokolwiek zrobimy, to okazuje się, że to jest mało. 
Musimy mieć  również  na uwadze warunki atmosferyczne panujące. Mieliśmy dwie 
nawałnice, które  zrobiły straszne  spustoszenia  dróg  gruntowych.
Stąd rezygnujemy też z ważnego zadania na terenach  miejskich, dotyczącego  już 
dróg  utwardzonych a zwiększamy środki na profilowanie. 
Zmniejszamy też o 7 tys zł z remontów chodników uważając,  że to może poczekać.

Skarbnik  B.  Niedzwiecka  odniosła  się  do  wypowiedzi  radnego  Kolendowicza 
stwierdzając,  że  nie  rozumie  intencji  pana  Kolendowicza.  Na  tym  paragrafie 
o  którym  pan  Kolendowicz  mówi,  to   na  koniec  sierpnia  wykonanie  wyniosło 
266.648 zł, we wrześniu były już faktury za profilowanie i oznakowanie ulic, łącznie 
gdzieś za około 10 tys zł i  zostało  68 tys zł na okres jesienny kiedy jest więcej 
profilowań.
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Burmistrz M. Kupś  dalej wyjaśniał, jakie szkoły i  przedszkola ile mają  zwiększenia 
budżetu :
Gimnazjum Nr 1 - 92.073 zł , Gimnazjum Nr 2- 98. 003 zł, Gimnazjum w Siedlisku-
106.678 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2- 71.728 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3- 374.879 
zł, Szkoła Podstawowa w Siedlisku -47.023 zł, Szkoła Podstawowa w Białej- 90. 295 
zł, Szkoła Katolicka-.... , Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik- 142.688 zł, Szkoła 
Podstawowa w Łomnicy-  131. 201 zł, Szkoła Podstawowa w Przyłękach- 49.101 zł.
Przedszkole nr 1- 95. 772 zł,  Przedszkole nr 4- 69 968 zł,  Przedszkole w Białej-
60.040 zł .Przedszkole w Siedlisku- 66.306 zł. Razem 1.504.024 zł.
Na koniec stwierdził, to są  wszystkie pytania, które ja  notowałem, nie wiem  może 
są  jakieś inne. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do  radnego Andrzeja Ciji, wyjaśnię uwagę pana do 
jego wniosku formalnego.  W statucie mamy zapisane, że niezwłocznie poddaję pod 
głosowanie-  uznałem,  że  jeżeli  państwo  zadaliście  tyle  pytań  należy  się  panu 
Burmistrzowi przynajmniej możliwość udzielenia odpowiedzi. Przed przystąpieniem 
do głosowania  na wniosek  formalny  pana radnego Andrzeja Ciji, mam również 
pytanie do pani mecenas bo takie pytanie zadano mi w przerwie, pytanie jest natury 
porządkowej jeśli chodzi o porządek sesji, czy Rada Miejska może uchwalić uchwałę 
o  zaciągnięciu  kredytu   bez   uchwał  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  Wieloletniej 
Prognozy finansowej.

Pani D. Ciesielska wyjaśniła, kredyt musi być  ujęty w budżecie, jeżeli on nie  jest 
ujęty, to nie można.

Skarbnik B. Niedzwiecka wyjaśniła, od początku  kredyt  był zapisany  w  wysokości 
781.000 zł a potrzebujemy w wysokości 1.473.000 zł i w zmianach jest ta różnica 
wykazana- 691.000 zł.

Radny  A.  Cija  dodał,  ja  tylko  dwa,  trzy  przykłady,  rozumiem  wysiłek  pana 
Burmistrza,  żeby  na  jakieś  pytania  odpowiedzieć.  Nie  takich  odpowiedzi 
oczekiwałem aby mi kilka cyfr przeczytał a ja mam powiedzmy  być zadowolony, 
okey.  Mam pytanie  takie,  dzisiaj  padło  z  ust  pani  prezes  OSiR,  która  mówi,  że 
z  uwagi  na  brak  planu  miejscowego nie   może  nic,  mogła  nic  sprzedać  między 
innymi. Ja przypomnę, że 26 czerwca 2008 r. Rada Miejska Trzcianki, jednogłośnie, 
15 -za, przeciw-  0, wstrzymujących się, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego   w  obrębie 
geodezyjnym Trzcianka,  rejon jeziora Sarcz.  Mam pytanie  takie,czy  umniejszenie 
kwoty 70.000 zł nie wpłynie na przyjęcie tego.....  ,  bo rozumiem, że w tym roku 
będziemy  to  głosować, żeby przyjąć. Taki plan się robi rok góra półtora, my robimy 
już  cztery  lata i w tym roku też już „wypad” -to jest jedna sprawa. Rozumiem, że 
nie możemy zdjąć tych 70.000 zł bo chcę aby to  „wypaliło”. Następna sprawa, ja nie 
zrażam, mówię jako  ja -nie wyrażam zgody, żeby  po raz kolejny nie wiem może to 
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być 60 albo 30 ale zdjąć pieniądze z Białej z tego nieszczęsnego boiska i energii 
elektrycznej i wody. Następna sprawa, nie udzielił pan  odpowiedzi panie Burmistrzu 
dlaczego wzrost na oświetlenie jest o 170.000 zł i z czego on wynika. Na wiele pan 
pytań jeszcze nie udzielił odpowiedzi ale nie będę  już „upierdliwy”, starał się pan 
powiedzmy  ale na trzy pytania oczekuję.

W. Putyrski wyjaśnił, jeśli idzie  o plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie jeziora Sarcz, to  warunkiem niezbędnym,  koniecznym do tego żeby prace 
nad  tym projektem trwały  dalej.  Ja  chcę  przypomnieć  ten  plan  zatrzymał  się  na 
koncepcji o  której na Komisji Gospodarczej dyskutowaliśmy i były bardzo różne 
opinie  dotyczące  przeznaczenia  terenu.  Natomiast  kontynuacja   pracy  nad  tym 
planem  uwarunkowana  jest  przyjęciem  studium  miejscowego  zagospodarowania 
przestrzennego,  bezwzględnie  musi  zgadzać   się   z  postanowieniami  zawartymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak 
jak   mówiłem  na  ostatniej  sesji  od  końca  sierpnia  do  początków  listopada  dwa 
wyłożenia  do  publicznego  wglądu  projektu  studium  i  26  września  odbędzie  się 
publiczna dyskusja. Biorąc pod uwagę terminy uwag do przedstawionych rozwiązań 
do dnia 2 listopada, jest szansa,że to studium mogło by być  uchwalone po koniec 
grudnia  tego  roku.  Nie  mniej  wynagrodzenie  za  studium za  następne  etapy  prac 
z  innymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego,  podobnie  jak  w  przypadku 
planu  Sarcza, sprawa wygląda jak w przypadku  opracowania    planu Stobna. Ten 
element przyjęcia studium jest niezbędny, to czy ono będzie uchwalone pod koniec 
grudnia,  będzie  uwarunkowane  ilością  i  jakością  uwag  zgłoszonych  przez 
zainteresowane strony. Może sytuacja się powtórzyć  a chciałbym przypomnieć, że to 
publiczne  wyłożenie  do  wglądu  i  dyskusja  publiczna  już  jest  po  raz  drugi 
organizowana  nie wykluczy nam takiej możliwości,  takiej konieczności, że  znowu 
część procedury trzeba będzie powtórzyć i  trzeba będzie wyłożyć do publicznego 
wglądu i  dyskutować jeszcze  raz ze względu na uwagi,  które  do tych przyjętych 
rozwiązań wpłyną.  Gdyby poszło  dosyć  gładko,  to   tak jak powiedziałem koniec 
grudnia, projekt  uchwały studium byłby gotowy do uchwalenia  tego roku.

Burmistrz M. Kupś  dodał, wyliczenie na energię przygotował pan Roman Zozula, 
którego w tej chwili nie ma  i nie mam powodu aby w tej chwili wymyślać, na pewno 
są dane.

W. Putyrski  dodał,  tabelki  które sporządził  kolega Roman Zozula są  imponujące 
natomiast pewne skróty z tych tabelek, postaram się państwu przedstawić.
Kwoty  przeznaczone  na  zużycie   energii   elektrycznej  i  konserwację  oświetlenia 
ulicznego. W 2009 roku wykonanie budżetu   w tych dwóch zadaniach wynosiło 
-1.015.000  zł  ,  w  2010  r  -  1.093.000  zł,  w  2011  r   -  1.000.000  zł.  Natomiast 
w  budżecie  obecnym na  oba  te  zadania  przeznaczona  została  kwota  870.000  zł. 
W ramach modernizacji  oświetlenia, która była przeprowadzona w roku ubiegłym 
spłacamy raty za roboty, które były wykonywane w roku ubiegłym, średnio  rata 
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wynosi około 27.000 zł miesięcznie  i mój kolega  niestety nie  do końca wyszacował 
wysokość  tych rat,  one są   zależne  od WIBOR-u  i  stąd  te  870.000 zł   niestety 
okazało się kwotą za małą  żeby zamknąć rok do końca 170.000 zł, to da nam razem 
1.040.000 zł. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne  jak państwo pamiętacie 
tłumaczyliśmy na Komisji  Gospodarczej zużycie energii fizyczne jest mniejsze na 
skutek zamontowania lamp o mniejszej mocy. Natomiast kosztem tej oszczędności 
fizycznego  zużycia energii,   spłacany  wartość tych robót,  które Energetyka, czy 
ENEOS   wykonała na obwodach, to spłacanie skończy się w połowie 2015 roku 
i później ewidentne zmiany oszczędności będą i  tylko my będziemy beneficjentem 
tych oszczędności.

Radny K. Oświecimski,dodał, panie Burmistrzu jest  prawie 19:30 i nie chciałbym 
męczyć  tutaj  przedstawicieli  klubów  sportowych,  którzy  czekają  na  ostateczną 
odpowiedź, proszę odpowiedzieć, jeśli wskazalibyśmy źródło finansowania, czy pan 
podejmie jakiekolwiek kroki,  jeśli chodzi o konkurs. Proszę odpowiedzieć jasno, tak 
albo nie    i skończmy dyskusję, bo to zbyt długo trwa, niech nie mają  złudzeń albo 
mają złudzenia kluby sportowe. Ja nie mówię teraz o Lubuszaninie, mówię ogólnie 
tak jak ma być  według prawa. 

Burmistrz M. Kupś odpowiedział, ja się wypowiedziałem , ja nie widzę w tym roku 
możliwości   ogłoszenia konkursu. Jeśli pan widzi to proszę  mi podać .

Radny  K.  Oświecimski  dodał,  panie  Burmistrzu,  ja  nie  będę  podawał  panu 
przykładów, że były takie możliwości, ja pytam tak albo nie.

Burmistrz M. Kupś  odpowiedział, proszę podać mi interpretację  przepisów prawa, 
może moja wiedza jest niewystarczająca.

Radny K. Oświecimski  dodał, w tej gminie o tej porze roku były ogłaszane konkursy 
na takie zadania.

Burmistrz  M.  Kupś  odpowiedział,  wymaga  pan  w tej  chwili  ode  mnie  słów bez 
pokrycia. Powiedziałem moja wiedza jest niewystarczająca abym mógł na to pytanie 
w tej chwili odpowiedzieć.

Radny K. Oświecimski dodał, zadam pytanie w takim razie do pani Skarbnik. Czy 
jest możliwa według prawa  ( pytanie do pani mecenas)  przeprowadzenie konkursu 
na upowszechnianie  kultury  fizycznej  w gminie   w roku 2012,  jeżeli  znajdą się 
środki finansowe, proszę  odpowiedzieć mi na to pytanie.

Skarbnik  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła,  proszę  państwa  w  tym roku  był  ogłoszony 
konkurs na realizacje zadań  własnych gminy z zakresu sportu. Zadania były ujęte 
w uchwale o współpracy z organizacjami pozarządowymi i była uchwalona kwota na 
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ten rok w programie i było to 360 albo 380 tys zł,nie pamiętam, można to w uchwale 
sprawdzić.  W  programie  musi  być   ustalona  kwota,  przewidziana  na  realizację 
programu  na rok następny i ta kwota musi być  ujęta w budżecie. To są programy 
roczne  i co roku musi być  przed budżetem ustalone. Tak, że  jest to  niezgodne raz 
z programem, po drugie   znajdując jakiekolwiek pieniądze nie możemy ograniczyć 
klubów przystępujących do  konkursu i po trzecie, jest to za krótka realizacja tego 
zadania. Uchwalenie budżetu, ogłoszenie konkursu, rozstrzygnięcie to jest już koniec 
roku. Na pytanie radnego K. Oświecimskiego, czy  nie można było w maju klubom 
odpowiedzieć na to pytanie, że jest coroczny plan i nie ma możliwości zwiększenia – 
odpowiedziała, ale to chyba każdy to wie, a poza tym akurat  rozmawiałam z panem 
Kotasem  na ten temat i  pan Kotas nigdy  nie był przeze mnie  wprowadzany w błąd 
i  nie dostawał nadziei, że jakieś pieniądze dodatkowe dostanie. Nie obiecywałam 
nigdy, że coś dostanie, po za tym Lubuszanin otrzymał odpowiedź na swój wniosek 
i to nie jest działanie przeciwko klubom ale takie jest prawo i naprawdę nie możemy. 
Na pewno nie możemy, tak jak wpływają  wnioski i  poparcia,  pomóc w trudnej 
sytuacji klubowi bo to jest niedopuszczalne.

Radny K. Oświecimski dodał, otrzymałem odpowiedź, sprawdzę.

Radny  K.  Czarnecki  dodał,  ja  mam krótkie  pytanie  dotyczące  zaproponowanych 
zmian w budżecie, czyli co się dzieje ze skateparkiem? Nie znalazłem takiej pozycji 
w zmianach budżetowych, takie pieniądze były zaplanowane i co się z tym dzieje, 
czy będzie realizowane, czy nie. 

Burmistrz  M.  Kupś  odpowiedział,  były  środki  na  koncepcje,   nie  na  wykonanie. 
Zwróciliśmy się  z pytaniem do Starostwa, bardzo długo czekaliśmy na odpowiedź. 
Otrzymaliśmy  odpowiedź  dopiero  pod  koniec  sierpnia,  w  którym  Starosta 
odpowiedział,  że  nie  wyraża  zgody  na  budowę  skate  parku  przy  Liceum 
Ogólnokształcącym w Trzciance na boisku asfaltowym.

Radny  K.  Czarnecki  dodał,  pytam  panie  Burmistrzu  ze  względu  na  to,  że   pan 
oświadczył na  jednej  z sesji, że pan rozmawiał z panią   dyrektor  i nie ma przeciw 
wskazań. Przeciwwskazań nie było też ze strony Powiatu, ponieważ  telefonicznie 
rozmawiałem  z  panem  Starostą.  Na  tą  chwilę  mam  pytanie,  opracowuje  pan 
koncepcję?

Burmistrz M. Kupś wyjaśnił, koncepcje  są  gotowe  i w każdej chwili można zajrzeć. 
Mamy koncepcje opracowaną. 
Radny K. Czarnecki zapytał Burmistrza, w którym miejscu będzie skatepark.

Burmistrz  M.  Kupś,   wyjaśnił,  miejsca  w  tej  chwili  nie  ma,  będzie  wskazanie 
miejsca. Koncepcja  rozumiem, przy ilości elementów jak ma wyglądać i kiedy to 
będzie.
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Radny  K.  Czarnecki  dodał,  pytam  się  panie  Burmistrzu,  bo  pan  spotkał  się 
z młodzieżą, młodzież przynosiła makietę, nie ma już tej makiety- prawdopodobnie 
już upadła koncepcja budowy  skateparku. Pytam się panie Burmistrzu z młodzieżą 
nie należy „zagrywać” jak powiedzmy  ze starszymi. Jeśli coś się powiedziało, to 
trzeba dotrzymać słowa i uważam, że trzeba wszystko zrobić żeby to zrealizować.

Burmistrz  M.  Kupś  dodał,  jeśli  trzeba  przyniosę  pismo  Starosty.  Dalej  dodał, 
debatujemy   w tej  chwili,    jak  znaleźć  pieniądze   na  podniesienie  niedoborów. 
Zaczęliśmy  od  diet  radnych,  poprzez  energię  elektryczną  skończyliśmy  na 
skateparku. Tu jest gra o wiele poważniejsza, jeżeli dzisiaj nie podejmiemy uchwały 
budżetowej, to tym samym  skomplikujemy sobie drogę  ubiegania się  o kredyt. Nie 
będziemy mogli wziąć kredytu w planowanej  wysokości i wtedy będzie pytanie co 
zrobić. Staraliśmy się  udzielić  wszystkich odpowiedzi i tak panie radny, gdyby była 
koncepcja  i  gdyby  był  projekt  techniczny  i  tylko  organizacja,  to  nie  było  by 
możliwości finansowych realizacji tego zadania w tym roku. Tych pieniędzy nie ma 
są  one  tylko  na  papierze,  stąd  nasza  debata.  Jeśli  nie  będzie  podjęta  uchwała 
budżetowa, to będzie pod znakiem zapytania uzyskanie kredytu na zadania, które nie 
odrobiliśmy w trakcie  uchwały budżetowej.  Będzie  też pytanie na przyszłej  sesji, 
skąd wziąć pieniądze na remont hali sportowej. Dlaczego państwo, chociaż raz  nie 
dajecie nam wiary, staraliśmy się  szczegółowo odpowiedzieć na państwa pytania. 
Tam gdzie popełniliśmy błąd, tam się  do tego   przyznaliśmy, błąd jest błędem i  już 
się nie  cofnie a tutaj gra jest o znacznie większą stawkę. Nie wiem, czy państwo 
zrobią   na złość  mnie,  moim pracownikom,  czy mieszkańcom naszej  gminy,  czy 
pracownikom  podległych  jednostek.  Wysłuchaliśmy  dzisiaj  wystąpienia 
pracowników  MGOPS,   technicznie  jak  nie  podejmiemy  uchwały  to  ostatecznie 
mogą  stracić  nadzieje  na to, że  jakiekolwiek podwyżki będą  w tym  roku.
Jeżeli macie państwo wątpliwości, to jest rzeczą  ludzką o co spór idzie o ile tysięcy.

Radny  A.  Cija  dodał,  niech  pan  nie   denerwuje  ludzi  przed  kamerami,  przed 
telewizją. Pan mówi o podwyżkach  a ludzie prace tracą. Ktoś powinien się cieszyć, 
że ma tą pracę.

Burmistrz M. Kupś  dodał, mógł pan powiedzieć pracownikom MGOPS, którzy byli 
tutaj obecni, dlaczego pan tego nie powiedział. Na odpowiedź radnego A. Ciji, że 
takie są realia, odpowiedział- niestety to jest tylko pana opinia. Dalej dodał, ocenę 
zostawiam  państwu   we  własnym sumieniu.  Dołożyliśmy  wszelkich   starań  aby 
przekazać  solidnie  i staraliśmy się  wszelkich możliwych sposobów użyć  aby to 
państwu  wszystko to  jasno  wyjaśnić.  Apeluje  o  rozsądek i  odłożenie  własnych 
partykularnych  interesów i  pomyśleć  o  budżecie  w kategorii  interesu  wszystkich 
innych mieszkańców, mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący Rady  poinformował, bardzo  odwlekłem moment głosowania nad 
wnioskiem   formalnym radnego A. Ciji. Pytanie, czy pan A. Cija podtrzymuje nadal 
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swój wniosek w ogłoszeniu przerwy?

Radny  A.  Cija   odpowiedział,  że  nadal  podtrzymuje  swój  wniosek  w ogłoszeniu 
przerwy  w  obradach  do  czasu   aż  pan  Burmistrz  przygotuje   te   wszystkie 
odpowiedzi, do czwartku  do godziny 13:00.

Burmistrz  M.  Kupś  zwrócił  się  do  radnego  A.  Ciji,  staraliśmy  się  w  miarę 
szczegółowo panu odpowiedzieć i pan nadal jest nie zadowolony. Czy pański interes 
osobisty jest ważniejszy  od interesów wszystkich radnych gminy. Czy to jest intencja 
złej woli, czy  z nie zrozumienia technicznego  ale proszę  nie pozbawiać innych 
możliwości  wyboru,  możliwości  decydowania.  Jako mieszkaniec  niech pan swoje 
interesy partykularne  odłoży na bok raz chociaż. Nie przypominam sobie uchwały 
budżetowej  aby  pan  nie  był  przeciwny.  Zawsze  pan  był  przeciwny  tu  jest  gra 
o znacznie większą stawkę i odnoszę  wrażenie, że pan ciągle tego nie rozumie.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  zgodnie  z  naszym  statutem  wniosek  poddaje 
głosowanie. Wniosek jest o ogłoszenie przerwy do czwartku 27 września do godziny 
13:00.

Radny  K. Czarnecki dodał, proszę  o  zmianę godziny na późniejszą tj. 17:00. Na to 
zgodził się radny A. Cija.

Przewodniczący Rady dodał, jeżeli jest zgoda wnioskodawcy  to nie ma problemu. 
Dalej  dodał,  że konsultował się  z panią  mecenas,  to nie jest  wniosek o zmianę 
porządku obrad. Potrzebna jest państwu zwykła większość głosów.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się   do  radnych  słowami,  kto  z  państwa  jest  za 
ogłoszeniem  przerwy  w  dzisiejszych  obradach  do  czwartku  27  września  do 
godz.17:00.  Wniosek  został  przez  radnych  poddany  głosowaniu:  za-7,  przeciw-9, 
wstrzymało się -2. Głosowało  18  radnych. 
Przewodniczący  poinformował, że wniosek nie uzyskał  akceptacji.

Przewodniczący Rady poinformował radnych,  będziemy kontynuować w takim razie 
obrady dzisiejszej sesji.

Radny  K.  Czarnecki  dodał,  chciałbym się  jeszcze  dopytać  pana  Burmistrza,  czy 
w tym roku to są planowane ostatnie zmiany budżetowe ponieważ ze  sprawozdania 
półrocznego wynika, że  niektóre zadania nie są rozpoczęte. Takich informacji nie 
posiadamy,  czy  one  są   rozpoczęte,  czy  zostaną   odłożone  na  późniejszy  termin 
ponieważ  corocznie  okazywało się  w miesiącu grudniu,  czy  na koniec  listopada 
wpływały projekty uchwał  w których było bardzo dużo zadań  nie zrealizowanych. 
Nie  mówimy  tu  o  poważnych  inwestycjach  lecz  o  bardzo  drobnych  zadaniach. 
Obawiam się, że niektóre rzeczy, które w dniu dzisiejszym  nie są  przedstawione nie 
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są ruszone i prawdopodobnie nie będą.

Burmistrz M. Kupś, dodał, oczywiście to nie  jest ostatnia sesja, po pierwsze z tego 
względu choćby   na potrzebę rozpatrzenia  wniosku  Starostwa o dofinansowanie 
dot. naszych  udziałów w remoncie hali sportowej, dokonam jeszcze inne  zmiany 
takie bieżące jak różnice  w dotacjach, zwiększenia  zmniejszenia. Także tych sesji 
drobnych może być dwie albo trzy. Ostatecznie tzw. czyszczenie budżetu następuje 
w grudniu. To jest główna korekta ale to nie jest ostatnia korekta budżetu.

Przewodniczący  Rady  oznajmił,   za  chwilę  ogłoszę   przerwę,  chciałbym abyśmy 
mieli  świadomość,  że  zakończymy  dyskusję  i  po  przerwie  przystąpimy  do 
głosowania. Myślę, że dyskusja dość wyczerpująca odbyła się, także jeśli państwo 
chcecie teraz zabierać głos, to bardzo proszę ale to są ostatnie  państwa głosy i nie 
pozwolę  na  powielanie pewnych elementów.

Radny K. Oświecimski zwrócił  się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, czy 
będziemy głosowali kolejne pozycje  tak, jeśli chodzi o zmiany budżetowe. Jeżeli nie 
to ja mam taki wniosek, żeby po przerwie głosować wszystkie zmiany budżetowe, 
które zaproponował Burmistrz.

Przewodniczący Rady odpowiedział, uważam, że taka byłaby zasadność. Dodał, chcę 
państwu przypomnieć, że  tak kiedyś  praktykowaliśmy. Poproszę   jeszcze panią 
mecenas o potwierdzenie tej możliwości, że po przerwie głosujemy wszelkie zmiany 
budżetowe, które zaproponował pan Burmistrz. Nie głosujemy całości uchwały, po 
przegłosowaniu tych zmian, głosujemy uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
,a później uchwałę budżetową, taką  kolejność bym państwu proponował.

Radny  G.  Bogacz,  dodał,  moja  propozycja  jest  taka  aby  głosować  rozdziałami. 
Propozycja  Przewodniczącego  była  aby  głosować   rozdziałami,  tak  dobrze  pana 
zrozumiałem.

Przewodniczący Rady dodał, rozdziałami, może  konkretnymi zadaniami, które pan 
Burmistrz  wprowadza.  Jeśli  radni  uznają,  że   rzeczywiście   można  będzie  ich 
zdaniem głosować mały rozdział od razu , to nic nie będzie stało na przeszkodzie.

Radny A. Cija dodał, to sobie usprawnijcie gdzie są uwagi.

Radny  K.  Oświecimski  uzupełnił,  moje  pytanie  polegało  na  tym,  te   które  będą 
budziły  wątpliwości.  Jeśli  dla  mnie  w  dziale  nie  będzie  wątpliwości   głosujemy 
metodą blokową   cały dział.

Przewodniczący Rady zwrócił się  z pytaniem do radnych, ile  oczekujecie przerwy.
Po uzgodnieniu ogłosił przerwę  w obradach   od godziny  19:42 do  20:00.
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W przerwie obrad, radny K. Oświecimski złożył wniosek,co stanowi załącznik nr 21. 
 Po przerwie Przewodniczący Rady kontynuował obrady w punkcie 4d i 4 e.

Przewodniczący Rady poinformował, że przed przerwą odbyła się i zakończyła się 
dyskusja  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Trzcianka  na  2012r.  oraz  w  sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina Trzcianka na lata 2012-2052.
Dodał,   teraz  będziemy  przystępowali  do  głosowania  poszczególnych  działów 
uchwały budżetowej. W następnej kolejności  po przegłosowaniu tych elementów, 
przystąpimy do głosowania całości uchwał: uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  gmina  Trzcianka  na  lata  2012-2052  i  w  drugiej  kolejności 
zgodnie z porządkiem obrad uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 
2012r.   Dalej  dodał,   przed  przerwą  ustalono  ustnie,  że  będziemy  najpierw 
wypowiadali się  co do ewentualnych zmian jeśli chodzi o  działy. 

Przewodniczący  Rady,  zadał  pytanie  do  radnych,  czy  mają  uwagi   do 
zaproponowanych przez Burmistrza zmianach w dochodach.
Radni  uwag nie wnieśli.
Następnie  poinformował,  przychodzimy  do  zmian  zaproponowanych  przez 
Burmistrza po stronie wydatków. 

Dział   010 Rolnictwo i łowiectwo, czy państwo radni widzą w tym dziale potrzebę 
zmiany, czy akceptacji. Radni  nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady odczytał :Dział 600 Transport i łączność.

Radny E. Joachimiak wnioskował aby  w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 
60016 Drogi  publiczne i gminne -   nie umniejszać wydatków w punkcie 3 o  kwotę 
20.000 zł  przeznaczoną  na usuwanie  barier  architektonicznych,  czyli  pozostawić 
w budżecie kwotę  na ten cel  w wysokości: 30.000 zł.

 
Przewodniczący Rady poprosił radnych  o przegłosowanie zaproponowanej zmiany 
zgłoszonej przez radnego E. Joachimiaka aby  w dziale 600 Transport i łączność , 
rozdział  60016  Drogi   publiczne  i  gminne  -    nie  umniejszać  o  20.000  zł 
przeznaczoną  na usuwanie barier architektonicznych, czyli pozostawić w budżecie 
kwotę  na ten cel  w wysokości: 30.000 zł. Zmiana  została  przez radnych poddana 
głosowaniu: za-8, przeciw-8, wstrzymało się-2.
Wniosek radnego E. Joachimiaka nie przeszedł  akceptacji  radnych.

Przewodniczący  Rady  zapytał  radnych,  czy  w  dziale  600,  są  jeszcze 
zaproponowane jakieś zmiany. Radni więcej zmian do tego działu nie wnieśli.

Przewodniczący  Rady  odczytał  kolejne  działy:  Dział  630  Turystyka,  Dział  700 
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Gospodarka  mieszkaniowa,  Dział  710  Działalność  usługowa,  Dział  750 
Administracja  publiczna,  Dział  754  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa, Dział  758 Różne rozliczenia,  Dział  801 oświata  i  wychowanie, 
Dział 854 Edukacyjna  opieka wychowawcza  (str. 3), Dział 852 Pomoc społeczna.
Radni do ww. działów uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Rady odczytał:  Dział 854 Edukacyjna  opieka wychowawcza, dot. 
rozdziału  85415.
 
Radny  K.  Oświecimski   wnioskował   aby   w  dziale  854  Edukacyjna  opieka 
wychowawcza,  rozdział  85495  pozostała  działalność-   nie  zmniejszać  o  kwotę 
21.550  zł   dotację  dla  powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego  na  remont  hali 
widowiskowo-sportowej  przy Liceum Ogólnokształcącym  w Trzciance.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  zaproponowanej  poprawki 
zgłoszonej  przez  radnego  K.  Oświecimskiego.  Wniosek  został  przez  radnych 
przyjęty   w   głosowaniu: za-8, przeciw-7, wstrzymało się-4.

Przewodniczący  Rady  odczytał:   Dział   900  Gospodarka  komunalna   i  ochrona 
środowiska.

Radny P.  Kolendowicz  wnioskował aby  w dziale 900 Gospodarka komunalna 
i  ochrona  środowiska,  rozdział  90019  wpływy  i  wydatki  związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w   punkcie 
7)   wykreślić  wyrażenie   końcowe   „budowa  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków” i  wpisać  treść   „ usuwania azbestu”.  Nowa treść punktu 7)  30.000 zł 
rezerwa na realizacje programu   usuwania  azbestu.

Przewodniczący Rady poprosił radnych  o przegłosowanie zaproponowanej poprawki 
zgłoszonej  przez  radnego  P.  Kolendowicza.  Poprawka  została   przez  radnych 
przyjęta  w   głosowaniu: za-16, przeciw-1, wstrzymało się-2.

Przewodniczący Rady,  odczytał kolejny  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego.  Uwag do tego działu radni nie wnieśli.
Następnie odczytał kolejny dział  926  Kultura fizyczna.

Radny P. Kolendowicz  zaproponował  aby  w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 
92601  Obiekty  sportowe  –  nie  zmniejszać   o  kwotę   60.000  zł  plan  wydatków 
inwestycyjnych  na  zadanie  -budowa  sieci  wodociągowej  oraz  zasilania 
energetycznego do zaplecza sanitarno - treningowego boiska sportowego w Białej.

Przewodniczący Rady poprosił radnych  o przegłosowanie zaproponowanej poprawki 
zgłoszonej  przez  radnego P.  Kolendowicza  o  nie  zmniejszaniu  o 60.000 zł  planu 
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wydatków inwestycyjnych  na zadanie -budowa sieci wodociągowej oraz zasilania 
energetycznego do zaplecza sanitarno - treningowego boiska sportowego w Białej. 
Poprawka została   przez radnych  przyjęta  w   głosowaniu:  za-10,  przeciw-4, 
wstrzymało się-4 .

Skarbnik B. Niedzwiecka dodała, że po konsultacji z panem W. Putyrskim zgłasza 
poprawkę do  działu  801 Oświata  i wychowanie, rozdział 80101, § 6050 wydatki 
inwestycyjne  jednostek  budżetowych  (  chodzi  tu  o  przygotowanie  wniosku 
o  budowę  boiska  przy  Szkole  Podstawowej  w  Białej)  i  wykreślenie  kwoty 
zmniejszenia  8700 zł. Natomiast proponuje aby   w dziale 80110 Gimnazja  w § 
6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  zmniejszyć  o kwotę 8700 zł.

Przewodniczący Rady poprosił radnych  o przegłosowanie zaproponowanej poprawki 
zgłoszonej  przez  Skarbnik  B.  Niedzwiecką.  Poprawka  została   przez  radnych 
przyjęta  w   głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzymało się - 2.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają jeszcze jakieś 
propozycje  poprawek.  Nowych poprawek  radni  nie   wnieśli.  Z uwagi  na  szereg 
zgłoszonych  poprawek  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  budżetu  gminy 
Trzcianka  na  2012 rok,  Przewodniczący  Rady  o  godz.  20:17,   ogłosił    przerwę 
w obradach  sesji do  godziny  20:35.

Po przerwie Przewodniczący Rady kontynuował dalszą część obrad w punkcie 4d 
i 4e porządku posiedzenia. 
Dodał,  że  w  sali  znajduje  się  wystarczająca  liczba  radnych  aby  podejmować 
prawomocne uchwały.
Następnie  Przewodniczący Rady   udzielił głos Burmistrzowi Trzcianki.
 
Burmistrz M. Kupś stwierdził,  w związku ze zwiększeniem w stosunku do projektu 
uchwały wnosi następujące propozycje zmierzające do  zrównoważenia wydatków 
i dochodów:

a) w dziale 710 Działalność  usługowa, rozdział 71035, § 6050  Cmentarze, zdjąć 
kwotę   w  wysokości  20.000  zł,  przeznaczoną   na   PT  przebudowa  cmentarza 
komunalnego  w Trzciance;

b)   w  dziale   758  Rożne   rozliczenia,  rozdział  75818,   §  4810 -  zdjąć  kwotę 
w  wysokości - 7.000 zł;

Skarbnik  B. Niedzwiecka wyjaśniła, że była zawarta umowa między MDK , MKS na 
organizacje  imprezy   w  dniu   z  okazji  10  lecia  hali,  ponieważ  nie  było  gdzie 
zorganizować tej imprezy, pani Prezes zrezygnowała z tych pieniędzy.
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c) dział 926 Kultura  fizyczna i sport, rozdział 92605, §2820  zdjąć 7.000 zł  dotacja 
dla  MKS,  MDK  na  organizację  rocznicy  funkcjonowania  hali  widowiskowo-
sportowej,               

d) proponuje zwiększyć  udział  w  podatku CIT , PIT  o 54.550 zł. W ten sposób 
bilansuje się nam kwota w wysokości 81.550 zł.

Radny A. Cija w odpowiedzi na zgłoszone poprawki Burmistrza oraz w  odniesieniu 
do informacji  uzyskanej  w przerwie obrad sesji   od pana W. Putyrskiego,  że  jest 
podpisana  umowa  z  Energetyką  dot.  boiska  w  Białej.  Dalej  dodał,  ponieważ 
Energetyka  działa  dość  wolno  i  ma  6-9  miesięcy  na  prace  projektowe a  umowa 
niedawno  jak  rozumiem  została  podpisana   i  na  pewno  nie  zaprojektują  i  nie 
będziemy ponosić tych kosztów,  więc proponuje następujące    poprawki:  

 
a) aby  pozostawić w  dziale  710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, 
kwotę   w  wysokości   20.000  zł  zaplanowana  na  PT  rozbudowę  cmentarza 
komunalnego w Trzciance;

b) w  dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe   aby  zmniejszyć 
o   20.000  zł  wydatki  na  zadanie-budowa  sieci  wodociągowej  oraz  zasilania 
energetycznego do zaplecza sanitarno - treningowego boiska sportowego w Białej 
i pozostawić kwotę w wysokości 20.000 zł na cmentarz.

Radny A. Cija wyjaśnił, że to wystarczy na zrobienie w Białej,  bo Energetyce płaci 
się po wykonaniu i  na pewno nie będzie ta opłata w tym roku, natomiast  40 tys zł na 
wodociąg w tym roku w zupełności wystarczy, oczywiście tego z panem Putyrskim 
nie uzgadniał co do kwoty. 

Pan W. Putyrski dodał, jeśli można o stanie faktycznym powiedzieć, to rzeczywiście 
dokumentacja  techniczna  na  sieć  wodociągową  na  boisko  w Białej   kosztowała 
będzie   3200  zł.  Natomiast   problem jest   wykonania  dokumentacji  technicznej, 
otrzymania   pozwolenia  na  budowę  i  realizacja  robót,  które  nie  mają  szans   na 
realizację   w  tym  roku.  Jeśli  chodzi  o  Energetykę,  to  jest  podpisana  umowa 
przyłączeniowa i nie jest wniesiona opłata, ta opłata będzie wynosiła około 3000 zł. 
Jeśli  wpłacimy  połowę  tej  opłaty  przyłączeniowej  to  Energetyka  przystępuje  do 
projektowania rozbudowy sieci i zgodnie z tą  umową  ma na to 9 miesięcy. Tak jak 
mamy kontakty z Energetyką to nie mamy szans aby to było wykonane w tym roku. 
Realne kwoty do wykorzystania w tym roku, to wpłata opłaty przyłączeniowej  do 
Energetyki  i zlecenie projektu technicznego  oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 
na to potrzebna by była kwota włącznie z mapami około 8000 zł. Mamy realizowane 
umowy z Energetyką projekt  techniczny rozbudowy sieci  energetycznej   i  projekt 
techniczny i pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.  Pozostała kwota nie ma 
szans realizacji aby rozpocząć roboty budowlane w tym roku, taki jest stan faktyczny.
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Radny A. Cija dodał, że jest mu niezmiernie przykro ale jeżeli dopiero we wrześniu 
ktoś się bierze za projektowanie a właściwie mówi o mapach czyli właściwie nie jest  
zlecone to projektowanie. Usłyszawszy podpowiedź, że mapy są dodał, że to jest już 
dobrze. Mimo wszystko 5-6 lat inwestycja, to jest przykre. Dalej stwierdził,że  mimo 
wszystko pozostaje przy swojej propozycji, czyli  na cmentarz  20 tys zł  pozostawić 
a   na Białą -40 tys zł. 

Burmistrz  M.  Kupś  dodał  wobec  tego  proszę  o  przegłosowanie   wniosku  pana 
A. Ciji, czyli zmniejszamy o 20.000 tys zł  na  Białą i pozostawiamy 20.000 zł   na 
cmentarz. 

Przewodniczący Rady zwrócił się  do radnych o przegłosowanie poprawki  A.Ciji 
o  zmniejszenie o 20.000 zł wydatków na zadanie-budowa sieci  wodociągowej 
oraz  zasilania  energetycznego  do  zaplecza  sanitarno  -  treningowego  boiska 
sportowego  w  Białej,  czyli  na  te  inwestycje  pozostanie   w  budżecie  kwota 
w wysokości 40.000 zł. Poprawka została  przez radnych  przyjęta  w   głosowaniu: 
za-17, przeciw-0, wstrzymało się-1.

Przewodniczący  Rady   poprosił  radnych  o  przegłosowanie   kolejnych  poprawek 
zgłoszonych  przez Burmistrza M. Kupsia:

1.Poprawkę  w  dziale  926 Kultura  fizyczna i sport, rozdział 92605, §2820  zdjęcie 
kwoty 7.000 zł  z organizacji konkursu  podniesienia kultury fizycznej (  otwarty 
konkurs ofert na organizację  imprez sportowych).
Poprawka została   przez radnych  przyjęta  w   głosowaniu:  za-14,  przeciw-2, 
wstrzymało się-2.

2. Propozycję   zwiększenia  w dochodach   udziału     podatku  od osób prawnych ,  
czyli CIT  o 54.550 zł.
Poprawka została   przez radnych  przyjęta  w   głosowaniu:  za-14,  przeciw-0, 
wstrzymało się-4.

Przewodniczący  Rady  podkreśli,  że  to  są  poprawki   przegłosowane  do  projektu 
uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Trzcianka  na 2012 rok.

Pani B. Niedzwiecka  poinformowała, że w związku z dokonanymi zmianami  na 
dzisiejszej sesji będą zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy Trzcianka 
na lata 2012-2052.
Następnie zgłosiła do projektu uchwały  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012-2052, następujące  poprawki:
po  stronie  dochodów  bieżących  zwiększenie  o  dodatkowe  46.550  zł,  tutaj  jest 
pomyłka w zwiększeniu na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, było 
139.716 zł a jest 114. 016 zł i będzie w pozycji wydatki majątkowe  zmniejszenie  nie 
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628. 882 zł  a 608.882 zł. To dotyczy zmian, które są na obecnej sesji proponowane. 
Ponadto proponowane jest aby na  stronie drugiej WPF   w wydatkach na lata 2015-
2016  będą  zmiany  w  odsetkach.  W  roku  2015  odsetki  od  kredytów  obecnie 
funkcjonujących będą wynosiły 90.000 zł. Przy innych  terminach spłaty, które były 
zakładane przy prognozie  było 375.888 zł  i  w roku 2016 będziemy potrzebowali 
15.000 zł   na odsetki  według obecnie funkcjonujących kredytów   a więc 268 888 zł. 
Na  tegoroczny  budżet  nie  ma  to  wpływu  ale  ten  dokument  będzie  inny  w  tych 
pozycjach,  który  państwo  otrzymaliście.  Wtedy  również  w  latach  2015-2016 
w związku ze zmianą koncepcji  spłacenia  kredytu, który w tej chwili  jest brany. 
Kredyt  ten   był  przewidywany na  lata  2015-2016 i  jest  ten  kredyt  w całości  do 
spłacenia  w roku 2016 i w związku z tym w roku 2015 wyszła nadwyżka, w roku 
2016 nie dochód ale to zostanie przeniesione  do wydatków majątkowych. Pojawią 
się więc  dwie poprawione pozycje w WPF.

Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych   o  przegłosowanie  zaproponowanych 
poprawek    przez panią Skarbnik B. Niedzwiecką  w uchwale    sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2012-2052. 
Poprawki zostały  przyjęte  przez radnych  w   głosowaniu:  za  -16 ,  przeciw-0, 
wstrzymało się-2.

Następnie  Przewodniczący  Rady   poprosił   radnych  o  przegłosowanie   uchwały 
sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012-
2052, wraz z przyjętymi poprawkami.

Uchwała  Nr  XXXI/205/12   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka na lata  2012-2052 ,  wraz 
z  przyjętymi  poprawkami,   została  podjęta w  głosowaniu:  za-  15,  przeciw  -  0, 
wstrzymało  się  -  3.  W głosowaniu  brało  udział   18  radnych.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr  22 . 

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych   o  przegłosowanie   uchwały 
w  sprawie   zmiany  budżetu  gminy  Trzcianka  na  2012  rok,  wraz  z  przyjętymi 
poprawkami. 

Uchwała Nr XXXI/206 /12  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  zmiany budżetu 
gminy  Trzcianka  na  2012  rok,wraz  z  przyjętymi  poprawkami,  została  podjęta 
w głosowaniu: za- 15, przeciw -1, wstrzymało się - 2. W głosowaniu brało udział  18 
radnych. Uchwała stanowi załącznik nr  23 . 

Ad  4f  ) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
zaciągniętych kredytów.
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Pani  B.  Niedzwiecka   zgłosiła  poprawkę    do   uzasadnienia  projektu  uchwały 
w  sprawie    zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów o zmianę   w ostatnim wersie  uzasadnienia  kwoty 
w  wysokości 451.600 zł na kwotę   357.330 zł . 

Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych   o  przegłosowanie  zaproponowanych 
poprawek   przez  panią  Skarbnik  B.  Niedzwiecką  w  uzasadnieniu  do  projektu 
uchwały w ostatnim wersie zamiast kwoty 451.600 zł - kwotę 357.330 zł   w sprawie 
zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
zaciągniętych  kredytów.  Poprawki  zostały przyjęte  przez  radnych 
w  głosowaniu: za -16 , przeciw-0, wstrzymało się-2.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych   o  przegłosowanie   uchwały 
w   sprawie   zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów,  wraz z przyjętymi poprawkami. 

Uchwała  Nr  XXXI/207/12   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań z  tytułu  zaciągniętych 
kredytów, wraz z poprawkami,  została podjęta w głosowaniu: za- 12, przeciw -1, 
wstrzymało  się -  5.  W głosowaniu  brało  udział  18   radnych.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr  24 . 

Ad 5)  Informacja burmistrza  o  pracy między sesjami.
Przewodniczący Rady poinformował,  że  na obecną sesję  nie  była   przedkładana  
informacja   pisemna  o pracy burmistrza między sesjami, z uwagi, że tydzień temu  
była sesja i taka informacja  była  przedłożona.

Ad 6)  Informacje sołtysów.

Sołtys wsi Pokrzywno i Kępa  A. Moszyński poinformował, że remont sali wiejskiej 
w  Pokrzywnie   dobiega  końca.  Podziękował   w  imieniu  swoim,  rady  sołeckiej 
i mieszkańców, panom burmistrzom, wszystkim radnym i   pracownikom Urzędu  
Miejskiego Trzcianki  w realizacji  i wyszukaniu środków finansowych na  realizację 
tego zadania. 

Ad 7)  Sprawozdania przewodniczących stałych komisji z prac komisji.

Nie przedstawiono sprawozdań  przewodniczących stałych komisji z prac komisji.
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Ad 8) Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny K.  Czarnecki  zwrócił  się,   chciałby  jedną  rzecz  wyjaśnić   ponieważ  przy 
dyskusji na temat zmian budżetowych zadał  pytanie dotyczące  realizacji zadania 
budowy   skateparku.  Otrzymał  od  pana  Burmistrza  odpowiedź,  że  to  ma  być 
koncepcja.  Na tę chwilę w zasadzie  nie ma ani  koncepcji ani budowy skateparku. 
Środki  „zafiksowane”  w  wydatkach  innych  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych się  znajdują i  jest  zasmucony ze względu na to,  że pan Burmistrz 
powiedział  na  to,  a  chyba  dobrze  zrozumiał,  że  to  zadania  może  nie  być 
zrealizowane, ponieważ wydatki budżetu są bardziej poważne niż takie wykonanie 
zadania. Dodał,  chciałbym  zaznaczyć, że nie są to pieniądze, które bezpośrednio 
dotyczą  budżetu  a  to  są  pieniądze  tak  zwane  „znaczone”.One  w  ubiegłym roku 
wpadły w  „czarną budżetową  dziurę” gdzie przewodniczący komisji, z którym się 
spotykaliśmy wiedział, że ma  środki z ubiegłego roku na to zadanie. Dalej dodał, 
obawiam się, że ta  „czarna budżetowa dziura”  nadal „szaleje” i może okazać się, że 
tego zadania  nie  będzie.  Następnie  zwrócił  się  do Burmistrza z  pytaniem,  czy te 
zadanie będzie nadal realizował, czy nie, czy to jest tylko wizja propagandowa i po to 
była  również  potrzebna  aby  panu jakieś  tam słupki   popularności  wyrosły.  Dalej 
dodał,  ja   uważam,  że  może  pan   na  starych  osobach  doświadczonych,  czy  nie 
doświadczonych  sobie  „zagrywać”  natomiast,  jeśli  młodzieży  się  obiecało 
i młodzież się zaangażowała w to zadanie, to należy je  realizować.

Radny  A.  Cija  powiedział,  chciałby  podziękować  nie  wiem komu ale  ścieżka  na 
cmentarz  została  „wykoszona”  jest  w  szoku  i  dziękuje  w  imieniu  emerytów 
i rencistów i wszystkich, którzy tam tędy chodzą. Dodał,  ma nadzieję, że ten kto 
będzie tutaj rządził będzie o tym  pamiętał już na przyszłość, że tam trzeba skończyć.

Pan  P.  Birula  dodał,  mogę   zgodnie  z   zobowiązaniem  potwierdzić,  że  to  była 
wyłącznie  interwencja   pana  radnego  A.  Ciji   i   ci  wszyscy   emeryci  i  renciści 
z wyrazami wdzięczności,  powinni się  zwracać  do pana   radnego.

Ad 9)  Zamknięcie obrad.

W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  podziękował 
wszystkim za udział  i   zamknął sesję  Rady Miejskiej Trzcianki. 

         Protokolant           Przewodniczący Rady 

Danuta Komarnicka  Włodzimierz Ignasiński 
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