
Protokół Nr 40/13
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 12 grudnia 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  
Posiedzenie  komisji  trwało  od  godziny  12.30  do   12.45     i  odbyło  się  biurze 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.
Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Joachimiak – Przewodniczący komisji. 

Przewodniczący  komisji przywitał zebranych i zapoznał z porządkiem posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1.         Otwarcie posiedzenia.
2.         Przyjęcie porządku obrad. 
3.         Opinia komisji dot. współpracy z Telewizją Asta.
4.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 39/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
5.         Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.         Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia  dokonał Przewodniczący komisji  radny Edward Joachimiak, 
przywitał zebranych. Poinformował, że dzisiejsze posiedzenie odbywa się na  prośbę 
pani Iwony Moraczyńskiej, która poprosiła aby wyrazić opinię do pisma TV ASTA 
skierowanego  do  Burmistrza  Trzcianki  pana  Krzysztofa  Czarneckiego.   Jest  to 
posiedzenie poza planem pracy komisji.

Ad 2.         Przyjęcie porządku obrad. 
Porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad 3.         Opinia komisji dot. współpracy z Telewizją Asta.
Komisja  otrzymała  pismo  dot.  oferty  współpracy  z  TV  ASTA,  pismo  stanowi 
załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji poinformował, że Telewizja ASTA zwróciła się do Burmi-
strza Trzcianki aby wyraził zgodę i dał zlecenie na pracę telewizji ASTA  zgodnie z 
przedstawioną  w piśmie tabelką.  Generalnie chodzi o cenę za  transmisję sesji Rady 
Miejskiej Trzcianki.  Telewizja ASTA proponuje 3 tys. za miesiąc.  Komisja jest po-
proszona o wydanie opinii do przedstawionej propozycji.

Radny Piotr Złociński jest przeciwny przekazania 3 tys. zł / miesięcznie dla TV Asta,

Radny Włodzimierz Ignasiński jest za tym żeby współpraca z TV ASTA układała się 
bardzo dobrze, ale  zaproponowana kwota jest nie na warunki trzcianeckie, dlatego 
wniosek opiniuje negatywnie.  Dokumentacja sesji prowadzona jest przez Trzcianec-
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ką  telewizję kablową. 

Przewodniczący komisji uzupełnił swoją wypowiedź, że jako samorząd nie ma po-
trzeby i zainteresowania żeby te informacje z sesji Rady Miejskiej wychodziły poza 
gminę. Do swojej opinii dokłada jeszcze ten argument.

Radny Jan Kundukowski wyrazi   opinię,  owszem jest za retransmisją sesji Rady 
Miejskiej przez TV ASTA, ale nie za tą cenę. Wyraził zdanie, że można by cenę z te-
lewizją  negocjować.  Nie każda sesję należy nagrywać, można wybrać te ważniej-
sze.

Przewodniczący komisji poprosił radnego żeby wyraził swoją opinię do przedłożonej 
przez TV propozycji, która zawarta jest w piśmie.

Radny Jan Kłundukowski stwierdził, że  jest przeciwny.

Radny P. Ratajczak stwierdził, że jest przeciwny złożonej ofercie.

Opinia komisji:
Komisja na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. negatywnie opiniuje przedstawio-
ną propozycję przez TV ASTA złożoną panu Krzysztofowi Czarneckiemu Burmi-
strzowi Trzcianki.

Ad 4.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 39/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
Protokół Nr 39/13 z dnia 21 listopada został przyjęty w głosowaniu jawnym. Głoso-
wało za przyjęciem 5 radnych.

Ad 5.         Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu komisji  anali-
zowana była sprawa pani E. Wtulich, wtedy komisja uznała, że  zgodnie z kompeten-
cjami sprawą nie będzie się zajmowała, ale po głębszym zainteresowaniu  się Prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki  należy sprawą się 
zająć. Poinformował, że sprawa powróci na komisję w miesiącu styczniu 2014,do-
dał, że  jesteśmy Komisją Spraw Społecznych, a matka, która złożyła wniosek, jest 
samotnie  wychowującą  trójkę  dzieci  w  tym jedno  dziecko  jest  niepełnosprawne. 
Sprawę należy wyjaśnić.
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Zwrócił się także do członków komisji aby zastanowili się nad propozycjami do no-
wego planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.  Powiedział, że  na kolejnym posie-
dzeniu analizowany będzie dokument  Informacja o stanie realizacji zadań oświato-
wych  w  roku  szkolnym  2012/2013.   Informacja  z  dnia  24.10.2013  r. 
OS.4424.4.2013.MM  przekazana  została  na  ostatnim  posiedzeniu   komisji 
28.10.2013 r.   oraz dokument dotyczący  mieszkań komunalnych w gminie Trzcian-
ka, który został radnym przekazany 18 listopada 2013 r. 

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Edward Joachimiak
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