
P r o t o k ó ł  Nr LVIII/14

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 6 marca 2014 r.  

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1600, a zakończyła o godz. 1615.
Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  20  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. Nieobecny P. Złociński, J. Kłundukowski. 
Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Włodzimierz 
Ignasiński. Protokołowała Marzena Domagała 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.

Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejski  pan  Włodzimierz  Ignasiński 
witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,
- panią Bożenę Niedzwiecką Skarbnika Gminy,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów,
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 
Otwierając obrady, Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 
17 radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy któ-
rym  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska 
Trzcianki.   W  trakcie  sesji  przybyli  radna  J.  Durejko  i  radny  W.  Kilian  
(w punkcie 2 porządku obrad). 
 
Przewodniczący Rady wyznaczył do liczenia głosów w głosowaniach jawnych 
radnych S. Kęcińskiego i M. Wydartego. 
 



Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  otrzymali  porządek  obrad  wraz  
z wnioskiem Burmistrza o zwołanie sesji i załączonymi materiałami. 

Pani  B.  Niedzwiecka,  w  imieniu  Burmistrza,  prosiła  o  dokonanie  zmiany  
w  porządku  obrad  polegającej  na  przeniesieniu  uchwały  umieszczonej  
w punkcie 3a) zmiany uchwały Nr L/334/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  
8  sierpnia  2013 r.  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  nie  stanowiącej  pomocy 
publicznej  na  termomodernizację  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Trzciance  
i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance do punktu 3c, jako ostatniej. 
Przewodniczący Rady poddał propozycję zmiany pod głosowanie. 
Radni głosowali za 17, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjecie uchwał w sprawie:

a) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  
2014-2031;

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
c) zmiany  uchwały  Nr  L/334/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  

8  sierpnia  2013  r.  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  nie  stanowiącej 
pomocy publicznej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Trzciance i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

4. Zamknięcie obrad. 

Ad 3) Rozpatrzenie projektów uchwał i podjecie uchwał w sprawie:
a) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  

2014-2031;
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;

c) zmiany uchwały Nr L/334/13 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 8 sierpnia 
2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej 
na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance i Gimnazjum 
Nr 2 w Trzciance.

Dyskusja nad wszystkimi projektami przebiegała jednocześnie. 
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że jest to bardzo ważna sprawa. W ubiegłym 
roku zatwierdzono, że będzie zaciągnięta pożyczka na termomodernizacje SP Nr 
2 i Gimnazjum Nr 2. Po przetargu okazało się, że pozostaje kwota ok. 1.300.000 
zł  z  pożyczki,  którą  można  by  zwrócić  bez  problemu,  ale  można  by  ją 
wykorzystać w pełni,  aby szkoła została  wyremontowana również wewnątrz. 
Planuje  się  wykonanie  kompleksowego  remontu,  wymiany  oświetlenia, 
wymiany drzwi i odmalowania klas w pełni wykorzystując pożyczkę. Udało się 
uzyskać  zgodę  na  wykorzystanie  w pełni  całej  pożyczki.  W związku  z  tym 
poproszono  Przewodniczącego  Rady  o  zwołanie  dzisiejszej  sesji,  aby  dzisiaj 
przychylić się do naszej propozycji i przeznaczyć całe pieniądze dla szkoły. Jest 
to  bardzo  duże  wyzwanie,  ponieważ  prace  będą  musiały  być  wykonane  
w  trakcie  roku  szkolnego  i  krótkich  wakacji.  Temat  byłby  załatwiony 
kompleksowo i sprawa na wiele lat zeszłaby z tematów do załatwienia. 
Burmistrz prosił o przyjęcie trzech kolejnych projektów uchwał. 
Korzystając  z  udzielonego  głosu  poinformował,  że  w  poniedziałek  będzie 
podpisana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnej i po, chyba 7 latach starań, 
będzie realizowane to, czego mieszkańcy os. XXX lecia oczekują. 
 
Pani B. Niedzwiecka uzupełniła, że Bank Gospodarstwa Krajowego przychylił 
się do tych starań i pozwolił wykorzystać tą cześć pożyczki na remont Szkół. 
Wszystkie trzy uchwały dotyczą tego samego tematu, a mianowicie zezwolenia 
na  zaciągniecie  w roku bieżącym 3.8801.810,72 zł.  W roku ubiegłym była  
w  tym  temacie  podjęta  uchwała,  z  której  wynikało,  że  w  roku  ubiegłym 
mieliśmy  wykorzystać  1  mln  zł,  a  w 2014 r.  3.004.760,72  zł.  Te  proporcje 
uległy zmianie, dlatego potrzebna jest zgoda Rady na zaciągniecie tej pożyczki, 
a musi być to pokazane w wieloletniej prognozie finansowej, gdzie zwiększa się 
o 700.000 deficyt  w 2014 r.,  który pokrywany jest  przychodami z  pożyczki. 
Takie  zapisy  są  pokazane  również  w  budżecie  gminy,  gdzie  pokazano 
zaciągnięcie  pożyczki,  gdzie  przychody  z  tytułu  pożyczki  zaplanowane  na 
3.004.760,72 zł zwiększa się o 797.050,72 zł. Ostatecznie przychody ustala się 
w wysokości 3.801.810,72 zł. Jest to maksymalne wykorzystanie pożyczki do 
kwoty 4.004.000 zł. 

Radny  A.  Cija  stwierdził,  że  nie  jest  podejmowana  żadna  nowa  uchwała  
o  zaciągnięciu  kredytu,  bo  już  była  podjęta  w  ubiegłym  roku  uchwała  
o  zaciągnięciu  kredytu  na  kwotę  powyżej  4  mln.  Tylko  z  uwagi  na 
przeprowadzony  przetarg,  który  zamknął  się  kwotą  2.700.000  zł,  dało 
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możliwość  działań,  aby  Bank  nie  umniejszył  nam  kredytu,  jeżeli  będzie 
wykorzystany w całości. 

Pani B. Niedzwiecka dodała, że przy każdej pożyczce musi być opinia RIO  
i w tym temacie opinia już jest i nie ma potrzeby ponownego wystąpienia. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśniając  mieszkańcom  dodał,  że  pożyczka  jest 
bardzo atrakcyjna, bo oprocentowanie to 1% w skali roku ze spłatą 15 lat. Jeżeli 
uda się wykonać remont w pełni i będzie kontrola urządzeń to jest nadzieja, że 
z oszczędności uda się raty pożyczki spłacać. 

Innych głosów nie było. Projektu uchwał poddano kolejno pod głosowanie.

Uchwała  Nr  LVIII/430/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014-2031 została 
podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 5. 

Uchwała  Nr  LVIII/431/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014 została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 
0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 6. 

Uchwała  Nr  LVIII/432/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały  Nr  L/334/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  8  sierpnia  2013  r.  
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  nie  stanowiącej  pomocy  publicznej  na 
termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance i Gimnazjum Nr 2 
w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7. 

Ad 4) Zamknięcie obrad. 

W związku z  wyczerpaniem porządku obrad,  Przewodniczący Rady zamknął 
LVIII sesję, zwołaną na wniosek Burmistrza. 

        Protokolant      Przewodniczący Rady
    

Marzena Domagała                            Włodzimierz Ignasiński
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