
Protokół  Nr 19/12

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z   16   lipca  2012 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło  się    w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w godzinach    od  9: 00  do  10:00.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:

- Pani Anna Grabarz - Kierownik Referatu Oświaty i Nadzoru Finansowego Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca komisji  poinformowała  członków   komisji, że  z uwagi  na złe 
warunki pogodowe  (  burze i  deszcze )  oraz  trudności   na  drogach proponuje 
przesunięcie  zaplanowanych  na   16  i  17  lipca  2012  r.   wyjazdowych  posiedzeń 
komisji -  na miesiąc wrzesień 2012 r. ( przed  składaniem wniosków do budżetu 
gminy). Następnie zaproponowała   zdjęcie z porządku posiedzenia  punktu „3.  Stan 
świetlic wiejskich i dróg  gminnych   w gminie Trzcianka - posiedzenie wyjazdowe”.
Wniosek został poddany głosowaniu :za- 6, przeciw- 0, wstrzymało się- 0. 

Nowy porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Zatwierdzenie protokołu nr 18/12  z  dnia 25.06.2012 r.
3.Sprawy skierowane do komisji: 
a) wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Rychlik z dnia  18.06.2012r  w sprawie 
wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 
niż gmina,
b) pismo  OR.0005.9.2012 MD  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie remontu wieży 
kościoła  w  Kępie  wraz   z   wnioskiem    sołectwa    wsi  Pokrzywno. 
4.Analiza  materiałów na sesję.
5.Realizacja wniosków komisji.
6.Wnioski  komisji.

     7.Zamknięcie posiedzenia.

Porządek  posiedzenia   został   przyjęty   przez   głosowanie:  za-  6,  przeciw-  0, 
wstrzymało się- 0.
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Ad 2) Zatwierdzenia protokołu  nr 18/12  z dnia   25.06.2012r.

Przewodnicząca Komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie 
protokołu  przez głosowanie.

Protokół  nr 18/12 z dnia   26.07.2012r., został  przyjęty  w głosowaniu : za - 6, 
przeciw -  0, wstrzymujących  się – 0.

Ad 3) Sprawy skierowane do komisji.
Przewodnicząca  komisji  wyjaśniła  członkom  komisji,  że  na  obecne  posiedzenie 
komisji    zgodnie z porządkiem posiedzenia są  dwie sprawy wniesione do komisji.

   Ad  1)   Wniosek  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi   Rychlik  z  dnia   18.06.2012r 
w sprawie wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez 
inne podmioty niż gmina.
Przewodnicząca komisji odczytała treść  wniosku i poprosiła panią Annę  Grabarz – 
Kierownika  Referatu Oświaty i Nadzoru Finansowego o udzielenie w tej sprawie 
informacji,  w jaki sposób jest naliczana subwencja. 

Pani A. Grabarz  poinformowała,  do tej pory przyjęliśmy, że typ i  rodzaj szkoły 
naszej  gminy  mamy  taki  sam  w  każdej  szkole.  Przyjęliśmy  jakby   średnią  ze 
wszystkich szkół wiejskich i miejskich wynika to z tego,że   mamy gminę wiejsko-
miejską  i tę kwotę  uśredniliśmy. Trudno jest interpretować te przepisy  dany typ to 
jest wprost określony w ustawie o systemie oświaty i mówi jednoznacznie, że typ to 
jest albo szkoła podstawowa, czy gimnazjum, czy szkoła ponad gimnazjalna i tu nie 
ma  żadnej  wątpliwości.  Jeśli  chodzi  o  rodzaj  jest  dużo  znaków   zapytania,  jak 
jednoznacznie  zinterpretować. Ustawodawca nie określił tego nigdzie  w przepisach 
dlatego posiłkowali się  wyrokami sądu. Dalej dodała, że przytoczy wyrok sądu na 
podstawie którego opierali  się  z  2008 roku,  określił,  że rodzaj   jest  to szkoła 
ogólnodostępna, szkoła specjalna, integracyjna, sportowa, gimnazjum dwujęzyczne 
i nie ma rozgraniczeń na wieś i miasto. W tym momencie stwierdziliśmy, że  każdą 
szkołę  mamy  właściwie   taką   samą,  oczywiście  gdzie  są  oddziały  integracyjne 
specjalne to wykluczyliśmy tak  aby przyjąć,że każda szkoła jest na takim samym 
poziomie  i do tej pory tak było uśredniane. 

Przewodnicząca  komisji  zapytała  czy   Stowarzyszenie  w  Rychliku    na  dziecko 
otrzyma taką  sama kwotę  jak  Szkoła Katolicka.

Pani A. Grabarz wyjaśniła, że  dyskutują na ten temat ponieważ przyszła interpretacja 
z  Ministerstwa  Edukacji   Narodowej,  z  której  wynika,  że  możemy   tak  samo 
rozdzielać,  czy  jest  to  szkoła  wiejska  czy  miejska  ale  podpisali,  że   nie  jest  to 
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wykładnia prawa.  Dają  nam prawo wyboru, że możemy dowolnie interpretować. 
Wiadomo, że   każda gmina jest inna ma inne potrzeby  i  dają  nam tę wrażliwość do 
interpretacji przepisów. Wiemy, że trudniej  utrzymać  taką  szkołę wiejską. Chcemy 
im pomóc, chcemy   kibicować aby im się udało. Mamy nadzieję, że  ta subwencja 
będzie większa w tej sprawie  będzie wiadomo już w sierpniu br. Dodała,że będą 
analizowane jeszcze raz wszystkie koszty. Według wstępnych wyliczeń  wynika, że 
będzie to kwota rzędu  ok 10 tys zł, w tym momencie akurat  szkoła podstawowa 
otrzymuje   7,8  tys  zł.  Niestety    brak  jest  konkretnych  przepisów   w  ustawie 
o  systemie  oświaty,  typ  jest  określony  w  art.  nr  9  a  rodzaj  nie.  Teraz  doszła 
interpretacja   z   Ministerstwa  Edukacji   Narodowej,  że  można   i   dają  taką 
możliwość. Sprawa zostanie rozstrzygnięta  w sierpniu ponieważ  będzie musiała być 
zmiana do budżetu.

Przewodnicząca komisji dodała, szkoda, że nie ma jasnych w tej sprawie przepisów 
w systemie oświaty.
Na pytanie radnej  M. Fidos, jaką  subwencję  otrzymuje się gdy dziecko przechodzi 
ze wsi do miasta -pani Anna Grabarz  odpowiedziała, że subwencja jest  taka jak 
w mieście, czyli mniejsza.
Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  zapoznała  się  z  wyjaśnieniami  udzielonymi 
przez panią  Annę  Grabarz.
 
Ad 2) Pismo  OR.0005.9.2012 MD  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie remontu 
wieży kościoła w Kępie wraz  z  wnioskiem   sołectwa   wsi  Pokrzywno.

Przewodnicząca komisji odczytała treść pisma  i treść udzielonej odpowiedzi  przez 
panią Skarbnik  w rejestrze wniosków, jak poniżej.

Cyt. „Wniosek  nie może być zrealizowany z przyczyn formalnych. O dotację może 
ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku. Zasady udzielania dotacji  z budżetu 
gminy  na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku określa uchwała 
Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 roku. Uchwała 
została podjęta zgodnie  z wymogami zawartymi   w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r., Nr 161, poz. 1568 ze 
zmianami)”.

Wniosek 
Członkowie  komisji   przychylają  się  do  udzielonej  odpowiedzi  przez  panią 
Skarbnik.  Stwierdzili,  że  taki  tok   postępowania  należy  nadać  zgodnie 
z  udzielonymi   wskazaniami.
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Radny A. Moszyński   jako wnioskodawca  i  sołtys wsi Kępa i Pokrzywno  zapoznał 
się  z  treścią   udzielonej   odpowiedzi  na  wniosek i dalszym  tokiem  postępowania.

                                                                                                                
Ad 4) Analiza  materiałów na sesję.

Członkowie komisji na posiedzeniu  w dniu 16.07.2012r.   nie otrzymali  do analizy 
materiałów  na sesję. 

Ad ) 5  Realizacja  wniosków  komisji.

Członkowie  komisji  analizowali  wnioski  od nr  93 z dnia 25.06.2012 r. do 96 
z  dnia 25.06.2012 r.  - uwag  nie  wniesiono.

  Ad 6) Wnioski   komisji.

Radny M. Wydarty i  pozostali  członkowie komisji  poruszyli problem  w związku 
z  organizowanymi  imprezami  na  wsiach,  otóż  termin   niekiedy  organizowanej 
imprezy   zazębia się z terminem   imprezy  na innej wsi oraz aby ustalić wielkość 
nagród.

Członkowie komisji  wnioskują aby  turniej  wsi  włączyć   do  programu  stałych 
imprez  organizowanych przez gminę. Proponują  ustalenie  stałego  terminu imprezy 
i     wysokości  przyznawanych  nagród  dla  pierwszych  trzech  miejsc.

Radny A. Moszyński   ma zapytanie  w sprawie naprawy  drogi  Kępa - Pokrzywno 
z uwagi, że  coraz więcej taboru drogowego jedzie tą  drogą, co powoduje, że droga 
się  zapada.  Czy  planuje  się  remont  tej   drogi  oraz   odcinka   drogi   Łomnica- 
Pokrzywno.

 Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.
    W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodnicząca 

komisji  ogłosiła  zamknięcie  posiedzenia.

    
     Protokolant      Przewodnicząca komisji 

         Danuta Komarnicka  Jadwiga Durejko        
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