
P r o t o k ó ł  Nr LXIV/14

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 10 lipca 2014 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1530, a zakończyła o godz. 1620.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  19  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. Nieobecni A. Jaworski. P. Złociński.
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 Grażynę Kasperczak Sekretarza Gminy Trzcianka,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów,
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 
 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w obradach  uczestniczy  18 radnych,  co 
przy  ustawowym  składzie  21  radnych  stanowi  quorum,  przy  którym  może 
obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska  Trzcianki. 
Radny  P.  Kolendowicz  doszedł  po  głosowaniu  nad  poprawką  do  porządku 
obrad. 
 



Przewodniczący Rady wyznaczył do liczenia głosów w głosowaniach jawnych 
radnych S. Kęcińskiego i M. Wydartego. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sesja  została  zwołana  na  wniosek 
Burmistrza  z  dnia  2.07.2014  r.,  który  radni  otrzymali  w  materiałach  wraz  
z proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
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  LIX/435/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  

27 marca 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy 
Trzcianka;

d) zmiany  uchwały  Nr  XVII/113/11  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
10  listopada  2011  r.  w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa  podatku  od 
nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatków 
pobieranych  w  formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  na  terenie 
sołectw w gminie Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia 
za inkaso.

4.  Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  w  związku  z  tym,  że  sesja  jest  zwołana  na 
wniosek  Burmistrza,  zmiany  porządku  obrad  Rada  może  wprowadzić  
w głosowaniu bezwzględną większością ustawowego składu rady, ale za zgodą 
wnioskodawcy sesji - Burmistrza.

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki podziękował radnym, że przybyli na sesję, 
która nie była planowana i wyjaśnił, że sesja związana jest głównie z pracami, 
jakie  obecnie  są  wykonywane  na  terenie  gminy  oraz  z  rozstrzygnięciem 
przetargu. Jest to dość ważne, bo mamy okres wakacji, szkoły są wyłączone, 
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zarówno Gimnazjum,  jak  i  Szkoła  Podstawowa,  z  okresu  nauczania,  dlatego 
dobrze aby roboty były wykonywane w okresie letnim. 
Wyjaśnił,  że  zgłosiła  się  do  niego  Przewodnicząca  Komisji  Środowiska  
i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany regulaminu konkursu „Piękna Wieś”, dlatego 
przygotował pod dzisiejsze obrady jeszcze jeden projekt uchwały, który zawiera 
drobne poprawki do regulaminu, które pozwolą na udział w konkursie również 
nie właścicielom zagród ale ich posiadaczom i prosił o jego wprowadzenie.  Na 
sesji  będą  zaproponowane  również  drobne  zmiany  do  uchwały  w  sprawie 
zmiany budżetu na 2014 rok, ale omówi je przy projekcie uchwały. 

Zgodnie z wnioskiem Burmistrza, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3e projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 
r. w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania

Radni przyjęli poprawkę w głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 0.  
W tym momencie doszedł radny P. Kolendowicz. Na sali było 19 radnych. 

Projekt uchwały rozdano radnym przed sesją, jak w załączniku nr 5. 

Porządek obrad po zmianach przedstawił 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  LIX/435/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  

27 marca 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy 
Trzcianka;

d) zmiany  uchwały  Nr  XVII/113/11  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
10  listopada  2011  r.  w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa  podatku  od 
nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatków 
pobieranych  w  formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  na  terenie 
sołectw w gminie Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia 
za inkaso;

e) zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania. 
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4. Zamknięcie obrad. 

Radny K. Oświecimski zwrócił się z pytaniem, w związku z tym co wydarzyło 
się na poprzedniej sesji,  czy ta sesja jest nieformalnym spotkaniem czy sesją 
zwołaną  zgodnie  z  prawem,  bo  godnie  z  oświadczeniem,  które  padło  z  ust 
radnego M. Dąbrowskiego, który dzisiaj jest na sali,  który akceptuje ustawę  
o  samorządzie  i  chyba  jest  na  formalnym  spotkaniu.  W  związku  z  tym 
zastanawia się czy radni uczestniczą w sesji Rady Miejskiej, czy nieformalnym 
spotkaniu, dlatego na wstępie radni powinni wiedzieć, czy sesja zwołana jest 
legalnie, bo Ci dwaj panowie radni akurat wyszli z sesji. 

Radny T. Jurczyk wtrącił, że trzej panowie. 

Radny K. Oświecimski odpowiedział, że skupia się na nim i nie musi skupiać 
się na trzeciej osobie, wymienia dwóch panów, którzy wyszli z sesji, dlatego 
prosi  o  przedstawienie  informacji  czy  jest  na  formalnym  czy  nieformalnym 
spotkaniu. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że bezwzględnie jest przekonany, zgodnie 
z interpretacją na poprzedniej sesji pani mecenas, nie ma żadnych wątpliwości, 
że radni znajdują się na sesji  Rady Miejskiej Trzcianki zwołanej całkowicie  
w  formalny  sposób,  zgodnie  z  prawem,  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie 
gminnym. 
Dodał, że nie chciałby wypowiadać się za panów radnych, ale rozumie, ze skoro 
są  obecni,  zmienili  zdanie  i  mieli  do  tego  prawo.  Nie  jest  zadaniem 
Przewodniczącego tłumaczenie obecności czy nieobecności radnych. 

Radny  M.  Dąbrowski  podziękował  Przewodniczącemu  Rady  za  takie 
wyjaśnienia. 

Radny  K.  Oświecimski  stwierdził,  że  w  związku  z  tym,  że  radny  Jurczyk  
i  Dąbrowski  mają  problemy  z  jego  nazwiskiem,  w związku  z  tym wygłosił 
oświadczenie:
Cytat „Sytuacja, jeżeli chodzi o zniekształcanie mojego nazwiska trwa od wielu 
lat.  Prym w tym wiedzie między innymi pan radny Jurczyk, który na forach 
internetowych,  w  różny  sposób  próbuje  mnie  zaczepiać,  sugerować  
i insynuować brzmienie mojego nazwiska oraz ewentualną zmianę, która miała 
miejsce w tutejszym Urzędzie Rejonowym za pośrednictwem pana M. Kupsia. 
Chciałbym  złożyć  oświadczenie  panie  Jurczyk,  że  moje  nazwisko  brzmi 
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Oświecimski, które pochodzi od ojca, z metryki chrztu w Kościele Mariackim 
w Krakowie, jednak w USC w Krakowie zostało zniekształcone. Jak pan chce, 
zapraszam  do  domu,  pokażę  metrykę  i  będzie  Pan  wreszcie  wiedział,  że 
nazywam się Oświecimski, a nie jak Pan zniekształca 50-krotnie już i prosiłbym 
od dzisiaj, aby Pan wypowiadał moje nazwisko w sposób właściwy. Nazywam 
się Oświecimski,  nie Oświęcimski, a to że mój brat jeszcze nie dokonał zmiany 
to tylko i wyłącznie jego prywatna sprawa.”. 

Ad 3a i 3b) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  
2014 – 2031 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2014 stwierdzając, że proponuje, zwyczajem naszej Rady, aby dyskusja nad 
obiema projektami przebiegała jednocześnie,  jeżeli  jest  taka wola, a podjęcie 
zgodnie z kolejnością wynikającą z przepisów. 
Przed  sesją  radnym  rozdano  kserokopię  pisma  Burmistrza  Trzcianki  
z  10.07.2014  r.  w  sprawie  wprowadzenia  dodatkowych  zmian  w  projekcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r., jak w załączniku nr 6.
Przewodniczący Rady odczytał je w całości. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że proponowane zmiany dodatkowe związane 
są  z  rozstrzygniętym  w  dniu  dzisiejszym  przetargiem  dot.  budowy  ronda, 
niestety  zgłosiła  się  tylko  jedna  firma,  która  startowała  już  w  poprzednim 
przetargu. Obecna oferta jest niższa o ok. 30.000 zł, ale jest jeszcze wyższa niż 
my przewidujemy w budżecie. W związku z tym proponuje się wykonanie tego 
zadania kosztem jednego zjazdu na Okunie, jak również zmniejszenia wydatków 
na remonty przepustów i znaków drogowych. 
Zmiany w projekcie uchwały związane są z remontem SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 
2. W inwestycji nie była uwzględniona przebudowa byłego mieszkania na dwie 
sale  lekcyjne.  Koszt  inwestorski  opiewa na  45.000  zł.  Remont  da  korzyści  
w  postaci  dwóch  nowych  sal  lekcyjnych  do  nauki  języka  obcego,  
z  wyposażeniem  już  z  wydatków  dyrektora  szkoły.  Ponadto  infrastruktura 
dookoła budynku  w całości  nie była  uwzględniona,  dlatego zaproponowano 
wprowadzenie  środków,  które  pozwoliłyby  na  wybudowanie  chodników 
wewnątrz dziedzińca szkoły, jak również tam gdzie podjeżdżają autobusy, czyli 
przy  głównym wejściu do budynku. Tutaj  byłby wymieniony chodnik wraz  
z  obniżeniem  krawężników  co  umożliwiałoby  osobom  niepełnosprawnym 
poruszanie  się.  Oprócz  drobnych  przesunięć  wewnętrznych  zaproponowano 
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również zakup motopompy dla OSP. Sprzęt niestety jest bardzo stary, dlatego 
planuje się sukcesywnie wymianę motopomp. Komendant OSP zdecyduje, która 
OSP otrzyma motopompę. 

Radny E. Joachimiak dopytywał o Szkołę Podstawową Nr 2 stwierdzając, że nie 
widzi kolizji na imiennym zapisie 10.000 zł na likwidację barier architektoni-
cznych ponieważ w roku bieżącym wykonano już za wielokrotność tej sumy 
wiele  takich  prac,  np.  park  1  Maja,  ul.  Kościuszki,  a  teraz  przy  SP  Nr  2, 
niemniej  prosił  o  kilka zdań rozszerzających,  co  ma  się  tu  zadziać,  gdzie  te 
chodniki  mają  być,  na  czym ma  polegać  likwidacja  barier,  czy  coś  ma  się 
zadziać przy podjeździe? 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  trwają  obecnie  roboty  z  puli  rezerwy 
zadania,  natomiast  nie  starcza na całe  zadanie.  Na zewnątrz budynku szkoły 
następuje  wymiana  krawężników.  Jest  tam  również  podjazd  dla  osób 
niepełnosprawnych.  Obecne  płytki  chodnikowe  są  wymieniane  na  kostkę 
bezfazową.  Zadanie  to  przewiduje  również  obniżenie  krawężników 
zewnętrznych. Również wewnątrz terenu szkoły był plac utwardzony z płytek 
chodnikowych,  wcześniej  była  to  szkółka  nauki  jazdy.  Obecnie  trwają  tam 
roboty izolacyjne oraz powstają nowe dojścia do poszczególnych szkół,  czyli 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Układ komunikacyjny wewnętrzny ma być 
trochę  zmieniony.  Na  tę  część  brakuje  środków,  a  będzie  to  tworzony 
dziedziniec i dojścia, jak również teren zieleni dla dzieci. 

Pani B. Niedzwiecka uzupełniła,  że zmiany dzisiaj  zaproponowane zmieniają 
również  proporcje  w  wieloletniej  prognozie  finansowej.  Zmiany  przekazane 
pocztą ulegną zmianie: w wydatkach, wydatki bieżące będą niższe o 40.000 zł, 
a wydatki majątkowe będą wyższe o 40.000 zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki do projektu uchwały  
w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym:
a) oznakowanie ulic - 10.000 zł, dział 600 rozdział 60016 § 4300,
b) remonty przepustów - 6.700,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 4270,
c) budowa zjazdów na Okunie - 23.300,00 zł, dział 600 rozdział 60016 

§ 6050,
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Radni głosowali: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 2. 

2) zwiększenie  wydatków o  kwotę  40.000,00  zł  na  zadanie  inwestycyjne 
„budowa ronda ul. Mickiewicza, ul. Dąbrowskiego, ul. Prosta” dział 600 
rozdział 60016 § 6050,

Radni głosowali: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 1. 

3) zwiększenie  wydatków o kwotę 79,00 -  czynsz  za boisko w Teresinie 
dział 700 rozdział 70005 § 4300,

Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

4) zwiększenie  wydatków  o  kwotę  79,00  zł  -  opłata  za  wieczyste 
użytkowanie gruntów dział 700 rozdział 70005 § 4510,

Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki do projektu uchwały  
w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014 – 
2031:  w  wydatkach,  wydatki  bieżące  będą  niższe  o  40.000  zł,  
a wydatki majątkowe będą wyższe o 40.000 zł.

Radni głosowali: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 1. 

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projektu  uchwał  wraz  
z wprowadzonymi poprawkami:

Uchwała Nr LXIV/487/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  w  zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014 – 2031 została  podjęta  
w głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik 
nr 7.

Uchwała  Nr  LXIV/488/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki w  sprawie  zmiany 
uchwały budżetowej na 2014 rok została podjęta w głosowaniu: za 17, przeciw 
0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik nr 8.

Ad 3c) Przewodniczący  Rady  przedstawił   projekt   uchwały   w  sprawie 
zmiany  uchwały  Nr  LIX/435/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
27 marca 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy 
Trzcianka.
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Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LXIV/489/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały Nr LIX/435/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27 marca  2014 r.  
w  sprawie  opłaty  targowej  pobieranej  na  terenie  Gminy  Trzcianka  została 
podjęta w głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 9.

Ad 3d) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w  sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 listopada 2011 
r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego,  podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie  łącznego 
zobowiązania  pieniężnego  na  terenie  sołectw  w  gminie  Trzcianka, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Pani G. Kasperczak prosiła o wykreślenie w podstawie prawnej zapisu „j.t.”, 
jako zapis zbędny przy ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 849 j.t.). 

Radni  nie  mieli  uwag.  Projekt  uchwały  poddano  pod  głosowanie  
z wykreśleniem wnioskowanego zapisu w podstawie prawnej „j.t.”.

Uchwała  Nr  LXIV/490/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 listopada 2011 r. 
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego na terenie sołectw w gminie  Trzcianka, wyznaczenia inkasentów 
oraz wynagrodzenia za inkaso została podjęta w głosowaniu: za 18, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 10.

Ad 3e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania. 

Radna  J.  Durejko  wnioskowała  o  wprowadzenie  dodatkowej  zmiany  
w  regulaminie  konkursu  „Piękna  Wieś”  poprzez  zamianę  słowa  właściciel 
zagrody  na  posiadacz  w  zapisie  punktu  I.  Postanowienia  ogólne  punkt  
3 podpunkt 2 litera a. 
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Pani G. Kasperczak sformułowała zapis do § 1 uchwały: po słowach „i zasad 
jego przeprowadzania,” dopisać: „w punkcie I.3.2) lit. a oraz”.

Radna  M.  Fidos  zwróciła  uwagę,  że  jak  wnioskowała  o  mieszkańców 
Leśniczówki to takiej zmiany nie można było wprowadzić. 

Radna J. Durejko odpowiedziała, że należało bardziej przekonująco podziałać. 

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały:
§ 1 uchwały: po słowach „i zasad jego przeprowadzania,” dopisać „w punkcie 
I.3.2) lit. a oraz”.
Radni głosowali: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LXIV/491/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały  Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27 marca 2014 r.  
w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego  przeprowadzania  została 
podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 11.

Ad 4) Zamknięcie obrad. 

Radny A. Cija złożył oświadczenie, jak w załączniku nr 12. 

Burmistrz  Trzcianki  zwrócił  się  do  wszystkich  radnych,  jak  i  mieszkańców, 
prosząc  o  zaangażowanie  się  w  dyskusję,  która  zamyka  okres,  w  którym 
należałoby określić jak będzie wyglądał plac Pocztowy, jaką wizję przekażemy 
projektantom, którzy będą opracowywali koncepcję, aby nie było momentu, bo 
zawsze łatwo jest  krytykować, jak coś jest  już wybudowane, a nie podsunąć 
pomysł wcześniej na rozwiązanie problemu. Przebudowa centrum miasta wiąże 
się z uregulowaniem własności prawnych i wykupem terenów, co należy zapisać 

w budżecie.  Dobrze  byłoby  aby  dyskusja  nad przebudową centrum nie  była 
połączona  z  dyskusja  nad  budżetem,  aby  nie  przeciągła  się  i  zadanie  były 
przekładane na lata następne,  bo mogą być trudności  w pozyskaniu środków 
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zewnętrznych.  Dobrze  byłoby  aby  do  końca  września  wpłynęły  pomysły 
radnych, mieszkańców. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady podzięko-
wał wszystkim za udział w obradach, zamknął sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

      Protokolant      Przewodniczący Rady
 

Marzena Domagała                                                Włodzimierz Ignasiński 
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