
  
P r o t o k ó ł  Nr  LXV/14

z  sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 31 lipca  2014 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się 
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1400.
 
Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, sta-
nowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności - załącznik nr 
2.   
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Włodzimierz 
Ignasiński.
Protokołowała Maria Boduszek 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 Miejskiej pan Włodzimierz Ignasiński wita-
jąc:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,
- panią Grażynę Kasparczak Sekretarza Gminy Trzcianki,
- panią Bożenę Niedźwiecką Skarbnika Gminy,
- panią mecenas Stefanię Góralnik Piechotę,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów,
 oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach.

Otwierając obrady, Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 19 
radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych, stanowi quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki.
Nieobecni radni: Marek Dąbrowski i Piotr Złociński. W trakcie obrad wyszedł radny 
Krzysztof Oświecimski.
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Przewodniczący Rady wyznaczył, do liczenia głosów w głosowaniach jawnych, rad-
nych: Sebastiana Kęcińskiego 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 załącz-
niku nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Trzcianki wnioskować będzie do 
Rady Miejskiej o wprowadzenie pod obrady  jeszcze trzech   projektów uchwał.

Poprosił  pana  Burmistrza  o  uzasadnienie  wprowadzenia    uchwał  do  porządku 
posiedzenia dzisiejszej sesji.

Burmistrz Trzcianki poinformował, że będzie wnioskował do rady o wprowadzenie 
trzech projektów uchwał dotyczących zmiany filozofii korzystania ze środków na bu-
dowę  ulicy Modrzewiowej i ulicy Lelewela.  Poinformował, że wprowadzenie tych 
uchwał wiąże się z tym, że gmina nie uzyskała promesy pożyczkowej  i dlatego trze-
ba sięgnąć po inną formę aby zadania zostały zrealizowane.  Poprosił o wypowiedz 
panią Skarbnik Gminy.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że sesja została zwołana w temacie zwiększe-
nia  środków finansowych  na  budowę ścieżki  pieszo-rowerowej  do  cmentarza.  W 
międzyczasie Burmistrz Trzcianki przekazał informację, że złożony wniosek  został 
zakwalifikowany na 22 miejscu listy rezerwowej, gmina nie może liczyć na pożyczkę 
z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  W związku z tym trzeba było pomyśleć o innej 
formie sfinansowania tej zaplanowanej inwestycji. Pojawiły się trzy propozycje pro-
jektów uchwał, które powinny   znaleźć się przed uchwałami, które radni otrzymali 
wraz z zawiadomieniem na sesję, a mianowicie projekt uchwały w sprawie:

1) uchylenia uchwały Nr LX/453/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 
2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewio-
wym i ulicy Lelewela w Trzciance;

2) zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy 
Lelewela w Trzciance;  

W związku z tym, że po podjęciu tych uchwał zmieni się deficyt budżetu gminy 
Trzcianka, to zachodzi konieczność wprowadzenia kolejnej uchwały w sprawie:
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3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014-2031;

 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie  wprowadzenie  pod  obrady 
wnioskowanych  przez Burmistrza Trzcianki  projektów uchwał.   Zadał pytanie, kto 
jest za wprowadzeniem jako punkt 3a  projektu uchwały w sprawie:

1) uchylenia uchwały Nr LX/453/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 
2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewio-
wym i ulicy Lelewela w Trzciance;załącznik nr 5;

Wynik głosowania: za 19, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

Przewodniczący Rady   zadał pytanie, kto jest za wprowadzeniem jako punkt 3b  pro-
jektu uchwały w sprawie:

2) zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lele-
wela w Trzciance; załącznik nr 6;

Wynik głosowania: za 19, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

Przewodniczący Rady zadał pytanie, kto jest za wprowadzeniem jako punkt 3c  pro-
jektu uchwały w sprawie:

3) projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata 2014-2031, załącznik nr 7.

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

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr LX/453/14 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 24 kwietnia 
2014  r.  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  przebudowę  dróg  na  osiedlu 
Modrzewiowym i ulicy Lelewela w Trzciance;
b)  zaciągnięcia  kredytu  na  przebudowę  dróg  na  osiedlu  Modrzewiowym i  ulicy 
Lelewela w Trzciance;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014-2031;
d) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
e) wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła     w  ramach  Pilskiego 
Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcie porozumienia pomiędzy gminą 
Trzcianka a gminą Piła    i pozostałymi gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego;
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f)  uchylenia uchwały Nr LVI/401/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30  stycznia 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej  Trzcianki 
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka.
4. Zamknięcie obrad.

 
Ad 3a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie   uchylenia 
uchwały Nr LX/453/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r.           
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym 
i ulicy Lelewela w Trzciance;

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że w otrzymanym projekcie uchwały jest błąd 
w § 1. Poprosiła o wykreślenie wyrazu „uchylić” oraz zastąpić w wyrazie „uchwała” 
zaczynającym się dużą literą, na literę małą.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że poprosił pracowników o informację jak wygląda 
sytuacja gminy Trzcianka. Uzyskał informację   formie e-meila w dniu 28 lipca 2014 
od p. Katarzyny Kontek - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Odczytał 
otrzymanego e-meila, który stanowi   załącznik nr 8 . Dodał, że także przedzwonił 
do p. Katarzyny Kontek, poformowała ona, że będzie bardzo trudno z listy 
rezerwować otrzymać dofinansowanie na realizację zadania.  Także okazało się, że 
ten sam Fundusz ma linię kredytową, która umożliwiałaby zaciągnięcie kredytu do 
kwoty 500tys. zł. Kwota ta stanowiłaby 80 %  zaplanowanego zadania.  Uznał, że nie 
należy czekać, dlatego na dzisiejszej sesji zaproponował uchylenie uchwały podjętej 
na sesji 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na 
osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lelewela w Trzciance. Postanowił zaciągnąć kredyt 
wysokości 500 tys. aby zadanie związane z budową ulic zostało sfinalizowane.

Radny Andrzej Cija stwierdził, że po wyjaśnieniach pana Burmistrza na 
posiedzeniach komisji, Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 
Dodał, że nie ma co czekać i liczyć na Fundusz, gdyż szanse są mizerne. Też nie ma 
co czekać z realizacją zadania. Przy dyskusji czy realizowana ma być ul. Żwirowa 
czy też ul. Lelewela były wyliczenia, padały kwoty 1.450.000 00 zł, dzisiaj po 
przetargu zamyka się kwotą 950 tys.  brutto.   Jest rozstrzygnięty przetarg, jest 
uzyskana dobra cena i jest możliwość uzyskania korzystnego kredytu na 6 %.  Jest 
szansa, że zadanie zostanie zakończone w przyszłym roku z własnych środków.   W 
następnej kolejności jest realizacja ul. Żwirowej i w kolejnym roku należy czynić 
starania o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Jako Komisja Gospodarcza 
rekomenduje takie działanie i rozpoczęcie realizacji inwesycji.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie  wraz z zgłoszonymi poprawkami,  
Uchwała Nr LXV/492/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie   uchylenia uchwały 
Nr  LX/453/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  24  kwietnia  2014  r.  w  sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki  na  przebudowę  dróg  na  osiedlu  Modrzewiowym  i  ulicy 
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Lelewela w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymał 
się 0. Uchwała stanowi załącznik nr 9.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
Ad 3b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie   
zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy 
Lelewela w Trzciance;

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr LXV/493/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  zaciągnięcia kredytu 
na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lelewela w Trzciance;została 
podjęta w glosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymał się 0,  załącznik nr 10.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 3c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014-
2031;

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  ta  uchwała  zawiera  zmiany,  które  wpłynęły  do 
Burmistrza w międzyczasie, do tego dochodzą dotację na realizację zadań własnych 
i   zleconych od Wojewody. Także znalazły się zmiany zaproponowane na dzisiejszą 
sesję. Istotną zmiana jest zamiana pożyczki na kredyt, mniejsza kwota i inna spłata w 
czasie.   Druga  istotna  zmiana  to  projekt  harmonogramu  przekazany  przez  Bank 
Gospodarstwa Krajowego odnośnie  Jessiki.  Poza zmianami,  które  radni  otrzymali 
jest zmiana dotycząca zmniejszenia pożyczki o 1 milion zł i wprowadzenia kredytu 
w wysokości 500.000 zł.  Wprowadza się także kwotę 10 tys. na remont chodników 
w mieście.
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Uchwały  Nr  LXV/494/14  Rady  Miejskiej   Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2014-2031 została 
podjęta w glosowaniu: za 18, przeciwko 0,wstrzymał się 1.  Uchwała stanowi 
załącznik nr  11.

Ad  3d) Przewodniczący  rady  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2014 r.;

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w projekcie należy wprowadzić zmiany:
1)   zmiana   -  zastąpienie  pożyczki  w  wys.  1  miliona  zł.  i  wykreślenie  zapisu 
z budżetu, i zastąpienie pożyczki  kredytem, i wprowadzeniem do budżetu kredytu 
w wysokości 500 tys. zł.
Zmianę poddano pod głosowanie: za 19, przeciwko 0, wstrzymał się 0.
2) zmiana – zwiększenie o 10 tys,. zł na remont chodników w mieście. Pieniądze 
te pochodzą ze zmniejszenia obsługi długu.
Zmianę poddano pod głosowanie: za 19, przeciwko 0, wstrzymał się 0.
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Projekt uchwały  wraz z przyjętymi zmianami poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr LXV/495/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany budżetu 
gminy Trzcianka na 2014 r. została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, 
wstrzymał się 0.   Uchwała stanowi załącznik nr 12.

Ad  3e)  Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła     w  ramach 
Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcie 
porozumienia  pomiędzy  gminą  Trzcianka  a  gminą  Piła  i  pozostałymi 
gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   zostanie  podjęta  uchwała  dość  ważna.  Gmina 
Trzcianka  przystępuje  do gminy,  która  należy  do innego obszaru  niż  do  powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego.  Będzie  wchodziła  w  skład  obszaru  gminy  Piła  i  jej 
powiatu. Oprócz środków, które są rozpisane w różnych programach na lata 2014-
2020,  stworzono  w kraju  obszary  Strategicznej  Interwencji.  Obszar  ten  obejmuje 
miasto Piła,  Ujście,  Trzcianka,  Wysoka, Krajenkę,  Szydłowo. Trzcianka jest  jedną 
gminą,  która  wchodzi  w  ten  obszar  z  powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego. 
W Strategii tej będą dodatkowa pula środków unijnych przeznaczona na dany obszar 
i  ma pomóc w rozwiązywaniu   różnych problemów społeczno-gospodarczych w 
danym  obszarze.  Wydatki   mają  obejmować  zrównoważany  rozwój  transportu 
i infrastruktury komunikacyjnej, rozwój promocji turystycznej, rozwój systemu usług 
zapewniających  opiekę  hospicyjną  i  paliatywną  mieszkańców  danego  obszaru, 
rewitalizacje  miast.  Są  to  gównie  punkty,  które  w  późniejszym  etapie  zostaną 
rozpisane i nieuszczegółowione i mają być w formie dodatkowego bonusu dla danego 
rejonu.  Jest to kwota ok. 27 milionów euro, a na 1 mieszkańca przypada 195 euro, 
a przeliczając na liczbę mieszkańców naszej gminy, to jest to  kwota ok. 20 milionów 
zł. Nie jest jednoznacznie powiedziane, że gmina Trzcianka otrzyma całą tą kwotę. 
Będą prowadzone dyskusje z innymi samorządami wchodzącymi w skład obszaru. 
Nie wiemy jaka to będzie pula, ile potrzeba będzie środków własnych.   Podjęcie 
uchwały  jest  bardzo  ważne  dla  gminy,  bo  daje  dodatkowy  bonus  w  pozyskaniu 
środków zewnętrznych. Poprosił radnych o podjęcie tej uchwały.  Dodał, że od   roku 
gmina   jest   ankietowana  odnośnie  rozwoju  samorządu  lokalnego i  wszystko,  co 
podjęła i  wykonała zostało docenione,  i  gmina nasza znalazła się na 157 miejscu 
wyżej  w rankingu. Podziękował  radzie,  sołtysom, pracownikom, że w ciągu roku 
potrafili tak politykę rozwoju regionalnego poprowadzić, że gmina awansowała 157 
miejsc do góry.  Dodał,  że ten rok na pewno będzie lepszym rokiem, bo wzrosły 
wydatki majątkowe i ranking winien być wyżej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr LXV/496/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  wyrażenia zgody na 
podjęcie współpracy z Gminą Piła     w  ramach  Pilskiego  Obszaru  Strategicznej 
Interwencji oraz zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Trzcianka a gminą Piła 
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i  pozostałymi  gminami  pilskiego  obszaru  funkcjonalnego  została  podjęta 
w głosowaniu: za 18, wstrzymał się 0, przeciwko 0. Uchwała stanowi załącznik nr 
13.

Ad  3f)  Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
uchylenia  uchwały  Nr LVI/401/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30 
stycznia 2014 r.                      w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 
Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia  2013  r.  w  sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Trzcianka.

Radny Andrzej Cija stwierdził, że tą uchwałą kończy się prace nad zmianą w statucie 
gminy.  Długo  to  trwało,  a  że  jest  członkiem Komisji  Statutowej,  więc  przybliży 
temat. Dnia 11 kwietnia 2013 r.  Rada Miejska  Trzcianki uchwaliła Statut Gminy 
Trzcianka.  Dnia  15  maja  2013  r.  Rozstrzygnięciem  Nadzorczym  Wojewody, 
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 4 ust. 1 i 2 i § 16 ust. 5 i § 42 ust. 1,2,3. 
Oczytał nieważne § Statutu Gminy Trzcianka, uchylone przez Wojewodę.
„4.1.  Herbem  miasta  Trzcianki  jest  tarcza  herbowa  zwieńczona  koroną  z 
umieszczonym na niej wizerunkiem ciołka, jak w złączniku nr 2 do statutu.”
„4.2.   Barwy  Gminy  określa  jej  flaga  koloru  żółto-zielono-czerwonego,  z 
uwidocznioną złotą koroną na czerwonym tle, jak w załączniku nr 3 do statutu.”
„16.5.  Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza jego 
Zastępcy,  Sekretarz  i  Skarbnik gminy,  kierownicy referatów Urzędu i  kierownicy 
gminnych jednostek organizacyjnych, a także pracownicy Urzędu wyznaczeni przez 
Burmistrza do referowania określonej sprawy i udzielania wyjaśnień”.
„§ 42.1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.”
„§ 42.2. W przypadku swojej nieobecności, Burmistrz deleguje na sesję i posiedzenie 
Komisji pracownika Urzędu lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej”.
„§  42.3.  Rada  może  w  każdym przypadku  żądać  obecności  Burmistrza  podczas 
sesji.”

W pierwszej regulacji sąd postanowił się odnieść do regulacji zawartej w § 16.5. oraz 
w § 42 uchwały. W ocenie sądu, wbrew stanowisku Wojewody,  Rada Miejska miała 
prawo  przyznania  Burmistrzowi      zobowiązania    jego  Zastępcy,  Sekretarz  i 
Skarbnik  gminy,  kierownicy  referatów  Urzędu  i  kierownicy  gminnych  jednostek 
organizacyjnych, a także pracownicy Urzędu   do referowania określonej sprawy i 
udzielania wyjaśnień na sesjach. Również za zgodne z prawem sąd uznał regulacje 
wskazujące, że Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach komisji i w 
przypadku swojej nieobecności Burmistrz deleguje   na sesję i posiedzenie Komisji 
pracownika Urzędu lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.  Z powyższych 
względów regulacje  § 16.5. oraz § 40.1 i 2 statutu, Sad uznał za zgodne z prawem.
Dodał, że po decyzji NSA pozostały do wyjaśnienia, i tak jakby sąd przychylił się do 
wyjaśnienia dwa ustępy zawarte w  §4.1. i §42.2, tu także Rada Miejska nie ustąpiła i 
dnia  31  stycznia  2014  podjęła  stanowisko  o  odwołaniu    się  wyroku  WSA w 
Poznaniu  do  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego.   Efektem tego  odwołania  jest 
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dzisiejsza Uchwała Rady Miejskiej  Trzcianki,  gdzie NSA uchylił   wyrok WSA w 
części,  przyznając rację Radzie Miejskiej jeśli chodzi o  § 4.1. o treści: „Herbem 
miasta  Trzcianki  jest  tarcza herbowa zwieńczona koroną z umieszczonym na niej 
wizerunkiem  ciołka”,  jak  w  zał.  nr  2  do  Statutu.  Także  Sąd  przyznał  racje 
Wojewodzie  w  §  42.3.  że  Rada  może  w  każdym  przypadku  żądać  obecności 
Burmistrza podczas sesji.” Podsumują swoją wypowiedź, że skuteczność Wojewody 
na 6 jest 1, to jest chuda skuteczność, wojewoda winien wyciągnąć wnioski co do 
swoich prawników. Jeżeli jest się przekonanym do swoich racji, to powinno się do 
końca walczyć.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr LXV/497/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie    uchylenia uchwały 
Nr LVI/401/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30  stycznia  2014  r.  w  sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia 
2013 r. w sprawie uchwalenia statutu  Gminy  Trzcianka  została  podjęta 
w głosowaniu: za 18, wstrzymał się 0, przeciwko 0. Uchwała stanowi załącznik nr 
14.

Radny Andrzej Cija złożył oświadczenie, powiedział, że parę miesięcy temu na sesji 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  nieobecny  radny  P.  Złociński  powołał  się  na  wywiad, 
jakiego   udzielić  miał  już  nie  radny  p.  Mariusz  Kukuś.  Poinformował,  że  zadał 
pytanie radnemu Złocińskiemu, czy mógł by się dowiedzieć gdzie taki wywiad został 
opublikowany, w jakiej gazecie.  Powiedział, że przyrzekł sobie, że będzie się pytał 
aż do skutku, dlatego przez parę sesji radnemu Złocińskiemu zadawał takie pytanie 
licząc, że otrzyma informację od niego. Oświadczył, że takiego wywiadu nie było 
i   radny do tego się nie przyznał, i przeprasza za swoje słowa.  Sytuacja zaszła za 
daleko,  radny  Złociński  od  trzech  sesji  nie  pokazuje  się  na  sesji.  Powiedział,  że 
doszedł  do  wniosku,  że  to  z  jego  winy.  Oświadczył,  że  pomimo tego,  że  radny 
Złociński nie miał racji i nie ma takiego artykułu powiedział, że nie będzie drążył 
tego tematu i apeluje do radnego aby przychodził na sesję.

Ad 4)   Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady W. Ignasiński po-
dziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął sesję Rady Miejskiej Trzcianki.

  Protokolant     Przewodniczący Rady

Maria Boduszek                         Włodzimierz Ignasiński
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