
P r o t o k ó ł  Nr LXII/14

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki 12 czerwca 2014 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz.1325. 

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
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.
Omawiane projekty uchwał, radnym przekazano 11 czerwca 2014 r. pocztą oraz 
drogą elektroniczną, części radnym rozdano przed sesją tj.:

a) projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2014-2031 - załącznik nr 5;

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 - załącznik nr 6. 

Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejski  pan  Włodzimierz  Ignasiński 
witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,
- panią Teresę Karasińską Główną księgową,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów,
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 
 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w obradach  uczestniczy  21 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 
radnych P. Złocińskiego i M. Wydartego. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  sesja  została  zwołana  na  wniosek 
Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  3  czerwca  2014 r.  (data  wpływu 5.06.2014  r.). 
Odczytał poniższy porządek obrad. Zmian nie było. Obrady przebiegały zgodnie 
z poniższym porządkiem. 

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.
4. Zamkniecie obrad. 

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

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

Dyskusja nad obydwoma projektami przebiegała jednocześnie. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  poprosił  o  spotkanie,  aby  przygotować 
kolejne  dokumenty  kończące  cykl  przygotowawczy  złożenia  wniosku  
o  udzielenie  pożyczki  na  przebudowę  dróg  na  os.  Modrzewiowym  i  ulicy 
Lelewela  w  Trzciance.  Z  opracowanych  kosztorysów  wynika,  że  całkowity 
koszt inwestycji zamyka się kwotą 1.577.000 zł. Kredyt, jaki można zaciągnąć 
na ten cel, gmina może otrzymać w kwocie 1 miliona złotych. Zadanie będzie 
realizowane w okresie pełnego roku, czyli również w 2015 r. Planowane na to 
zadanie  środki  należy  zapisać  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  zarówno 
2014 roku, jak i roku 2015. Jeżeli gmina otrzyma pożyczkę, to kwota jednego 
miliona  zostanie  wydana  jeszcze  w  tym  roku,  natomiast  kwota  577.000  zł 
musiałaby być zapisana w budżecie na 2015 rok, dlatego też należy ująć kwoty 
w wieloletniej prognozie finansowej.  Ponadto jest zaplanowana w wydatkach 
obecnego budżetu kwota na zakończenie cyklu inwestycji na os. XXX Lecia. 
Gmina  otrzymała  na  ten  cel  środki  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  ale 



należało  przewidzieć  jeszcze  10%  środków  gminnych.  Po  ustaleniach  
z  mieszkańcami  os.  XXX  lecia  wystąpiły  dodatkowe  prace,  a  mowa  jest  
o  utwardzeniu  terenu  pod  pojemniki  na  odpady  komunalne,  jak  również 
poszerzenie miejsc parkingowych, dlatego brakuje kwota 20.000 zł w budżecie 
gminy. W przypadku zgody Rady, zadanie zostanie dokończone jeszcze w tym 
tygodniu. W związku z tym zaproponowane są przesunięcia w budżecie, aby 
kwotę  20.000  zł  przeznaczyć  na  zakończenie  inwestycji  i  złożyć  wniosek  
o zwrot poniesionych kosztów wykonanego zadania. Zaproponowano również 
przesunięcie środków z przeznaczeniem na badanie wód w jeziorach.  

Radny A. Cija zabrał głos w temacie realizacji  parkingów na os.  XXX lecia 
stwierdzając,  że  mieszkańcy  długo  czekali  na  te  remonty  i  wiadomo,  że  na 
wszystko  nie  wystarczy,  ale  są  zaprojektowane  zatoczki,  ale  przed  dwoma 
blokami  prosi  się,  aby  wykonać  parkingi  pełne.  Mieszkańcy,  
z którymi rozmawiał stwierdzili, że są skłonni partycypować. 
Radny  prosił,  aby  rozważyć  uzupełnienie  o  nie  ażurowe  płyty,  ale  inne 
materiały.  Prosił,  jeżeli  mieszkańcy  chcieliby  partycypować  w  wykonaniu 
zatoczki z innych materiałów, to dobrze byłoby to wykonać. 

Radny  K.  Oświecimski  pytał,  czy  zjazdy  przy  os.  XXX Lecia  uwzględniają 
budowę  studzienek,  czy  są  tam  studzienki,  bo  są  tam  bardzo  duże  spady  
i  w przypadku dużych ulew woda z  terenu osiedla  będzie  spływać na  niżej 
umieszczone posesje.  

Burmistrz K. Czarnecki odpowiadając radnemu K. Oświecimskiemu stwierdził, 
że przekrój drogi jest tak skonstruowany, że ciek wodny spływa wzdłuż drogi do 
parkingu z płyt ażurowych, tylko z podjazdu wody będą spływały na ulicę,  
a  nie  jest  to  tak  duży  obszar,  który  w  przypadku  ulewy  stworzyłby  jakieś 
zagrożenie. 
Odpowiadając  radnemu  A.  Ciji  stwierdził,  że  Agencja  przekazała  środki  na 
teren, który przejęła gmina, a nie wszędzie są to tereny gminne, a oczekiwania 
mieszkańców tego osiedla  są  duże.  Pozostałe  prace  muszą  być wykonywane 
tylko  ze  środków  gminy.  Oczekiwania  mieszkańców  spisano,  dlatego  też  
w  czasie  prac  ułożono  już  płyty  PCV,  aby  w  przyszłości  móc  ułożyć 
oświetlenie.  Parkingi,  które  zaprojektowano,  są  na  życzenie  mieszkańców 
poszerzone. Miały trafić na to miejsce płyty drogowe. Na to były przeznaczone 
środki  finansowe  wynoszące  ok.  25  zł  za  m2.  Mieszkańcy  chcą  poszerzenia 
miejsc  utwardzonych  pod  pojemniki  na  odpady  komunalne,  wspólne  dla 
wszystkich bloków. Ponadto chcą poszerzyć końcowy odcinek drogi na miejsca 



postojowe  i  na  to  również  jest  zgoda.  Natomiast  mieszkańcy  chcą  zmienić 
jakość  materiału  i  wbudować  tam  płyty  ażurowe.  Różnica  pomiędzy 
zaplanowanymi kosztami a płytami ażurowymi jest  30 zł za m2.  Mieszkańcy 
zadeklarowali  dołożenie  tej  różnicy  z  własnego  budżetu  i  rozliczą  się 
bezpośrednio  z  wykonawcą.  Jest  to  wszystko  zgodne  z  wolą  i  życzeniem 
mieszkańców os. XXX lecia. 

Innych uwag nie było. Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

Uchwała  LXII/476/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2014-2031  została  podjęta  
w  głosowaniu:  za  20  (jednogłośnie,  radna  J.  Pokaczajło  w  tym  momencie 
wyszła). Uchwała stanowi załącznik nr 7. 

Uchwała Nr LXII/477/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014 została podjęta w głosowaniu:  za 21 (jednogłośnie). 
Uchwała stanowi załącznik nr 8. 

Ad 4) Zamkniecie obrad. 

Radny K. Oświecimski prosił o ustawienie tablic z regulaminem korzystania  
z  kąpielisk  i  plaż,  tak  aby  właściciele  zwierząt  wiedzieli  o  zakazie  kąpieli 
swoich pupili w miejscach z których korzystają ludzie. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że porządek obrad tej sesji nie przewiduje 
wniosków i interpelacji. 

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

      Protokolant      Przewodniczący Rady
    

Marzena Domagała                                                Włodzimierz Ignasiński 


