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Protokół Nr 11/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 28 września 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Joanna Zieńko – zastępca Skarbnika Gminy Trzcianka,

2. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu,

3. Pan Tadeusz Mańczak – prezes Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-
Własnościowej w Trzciance,

4. Pan Wacław Bakinowski – właściciel firmy.

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji.

Ad.  1. Posiedzenie  otworzył  witając  wszystkich  zebranych  radny  Tomasz 
Tomczak. 

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  nr 10/15 z posiedzeń komisji z dnia 14 września 
2015 r.    
4.  Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:
-  pismo Spółdzielni Mieszkaniowo-Własnościowej w Trzciance na temat 
rozważenia możliwości odstąpienia od konieczności zwrotu kwoty równej 
udzielonej bonifikacie w związku z zamiarem sprzedaży działek. 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
7. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
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Ad.3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 10/15 z 16 września 2015 r. 

Protokół Nr 10/15 z 14 września 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 

10 radnych. 

Ad. 4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:
-   pismo  Spółdzielni  Mieszkaniowo-Własnościowej  w  Trzciance  na  temat 

rozważenia  możliwości  odstąpienia  od  konieczności  zwrotu  kwoty  równej 

udzielonej bonifikacie w związku z zamiarem sprzedaży działek.

Przewodniczący komisji odczytał otrzymane pismo, pismo stanowi załącznik do 

protokołu. 

Pan Tadeusz Mańczak stwierdził, że 19 lutego 2014 r. Spółdzielnia otrzymała 

decyzję,  która  się  uprawomocniła  o  przekształceniu  w  prawo  użytkowaniu 

wieczystego w prawo własności. W wyniku przekształcenia Spółdzielnia była 

zobligowania  do  zapłaty  jednorazowo  kwoty  56.140,50  zł  tytułem  pokrycia 

różnicy za przekształcenie. Nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo 

wielorodzinne,   część  budownictwa  wielorodzinnego  z  funkcją  handlową. 

Nieruchomość  jest  zabezpieczeniem  hipotecznym  pod  realizację  budynków 

wielorodzinnych,  takich  budynków  mamy  6,  dla  tych  budynków  jest 

zabezpieczenie  w  postaci  tych  gruntów  na  kwotę  950  tys.  zł.  Do  czasu  aż 

hipoteka  nie  zostanie  oczyszczona  Spółdzielnia  nie  jest  w  stanie  niczego 

sprzedać. Od ubiegłego roku prowadzone są rozmowy z panem B. który chce 

kupić  ten  teren  żeby  realizować  budownictwo.  Z  punktu  wiedzenia  miasta 

byłoby korzystne gdyż spółdzielnia nie jest w stanie oczyścić hipoteki bez spłaty 

całkowitej  zadania,  spółdzielnia  wystąpiła  do  banku  o  wyrażenie  zgody  na 
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zmianę  zabezpieczenia,  bo  wtedy  byłaby  możliwość  realizacji  budownictwa 

mieszkaniowego na tym terenie. Zgodnie z przepisami, jeżeli zostanie sprzedany 

grunt w ciągu 5 lat od zmiany przekształcenia z użytkowania wieczystego we 

własność, to spółdzielnia musiałaby zwrócić kwotę udzielonej bonifikaty, chyba 

że  Rada w sytuacjach szczególnych   odstąpi  od  żądania  zwrotu  bonifikaty. 

Wartość tej dopłaty wynosi 374.270.00 zł  z czego należy umniejszyć ją o kwotę 

56.140,50 zł. Jest prośba, o zgodę rezygnacji zwrotu tej bonifikaty w całości lub 

w  części.  Jeśli  spółdzielnia  miałaby  zwrócić  całość  bonifikaty,  to  się  nie 

kalkuluje i terenu w chwili obecnej nie sprzeda i będzie teren zabezpieczony tj. 

będzie na nim hipoteka i będzie teren do czasu aż się tej hipoteki nie oczyści. 

Rozmowy odnośnie sprzedaży prowadzone były od dłuższego czasu uzgodniona 

została wstępnie cena, wystąpiono o zgodę do banku o wykreślenie hipoteki po 

zapłacie całości tej kwoty, odpowiedzi jeszcze w tej sprawie nie ma.  Teren ten 

przejąłby przedsiębiorca miejscowy, czyli rada miałaby wpływ na to, co dalej 

z tym terenem się robi.  Plan miejscowy określa w jaki sposób teren ma być 

wykorzystany,  zmiana  wykorzystania  tego  terenu  musiałaby  się  oprzeć  na 

uchwale rady.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  rozmowy  wynika,  że  Spółdzielnia 

zwraca się do Rady Miejskiej o dotację w kwocie 321 tys. zł. 

Pan Tadeusz Mańczak stwierdził, że nie można tego nazwać dotacją, bo jest to 

pieniądz,  którego  nie  ma.  Jeśli  nie  będzie  zgody  Rady,  to  do  transakcji  nie 

dojdzie, spółdzielnia wstrzyma się ze sprzedażą do roku 2016 i wtedy można 

teren sprzedać bez zgody rady. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  swojej  wypowiedzi  pan  Mańczak 

powiedział, że także zainteresowani są bonifikatą częściową, zadał pytanie jaka 

wysokość ich interesuje.
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Pan  Tadeusz  Mańczak  stwierdził,  że  jest  to  powierzchnia  3,5  ha  pod 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,  wiadomo,  że  cena  nie  może być 

taka jak pod budownictwo jednorodzinne. Na tym terenie winny być zrobione 

drogi dojazdowe i dlatego gruntu będzie dużo mniej. Cena wynosiłaby 100 tys. 

jest to cena porównywalna do tego, co miasto ma zapłacić do końca I kwartału 

za odszkodowanie za grunt pod drogi na  ul. Matejki – Fabryczna. Taka kwota 

widnieje w zawartym porozumieniu.  

Radny Robert Szukajło stwierdził, że w świetle uzyskanych informacji, jest to 

temat do rozważań i na pewno podjęcie decyzji będzie łatwiejsze. Poprosił pana 

B. o poinformowanie jakie ma plany związane z tym terenem. 

Pan Wacław Bakinowski stwierdził, że docelowo grunty chce przeznaczyć pod 

budownictwo jednorodzinne.  

Radny Witold Perski stwierdził, że grunty  są przeznaczone pod budownictwo 

wielorodzinne, zadał pytanie czy pan Bakinowski wie, że jeśli chce budować 

domki jednorodzinne należy przekształcić plany, w chwili obecnej teren ten ma 

mniejszą wartość ale po przekształceniu teren zwiększy swoją wartość.  Poprosił 

o wyjaśnienie tej kwestii.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  kupiec  da  tyle  pieniędzy  ile  na  tą 

nieruchomość chce przeznaczyć. W tym terenie obowiązuje MPZP  teren jest 

przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne  a  w części  pod budownictwo 

wielorodzinne z usługami.  Za ład przestrzenny odpowiada Rada Miejska,  bo 

Rada  podejmuje  Uchwałę  o  przystąpieniu  do  miejscowych  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  o  przyjęciu  odpowiednich  planów.  Plany 

przyjmuje się zgodnie z zapisem albo z inicjatywy własnej lub Burmistrza. Rada 



5

decyduje  czy  plan  dany  przyjąć  czy  też  nie.   Przekształcając  użytkowanie 

wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej na własność rzeczoznawca wycenił prawo 

własności całego terenu na kwotę  1 milion 570 tys. zł czyli metr kwadratowy 

tej  nieruchomości  zgodnie  z  wyceną  rzeczoznawcy  to  kwota  44  zł.  Pan 

Bakinowski  stwierdził   że  jeszcze  przez  parę  lat  chciałby  aby  ten  grunt 

wykorzystać w taki sam sposób jak dotychczas. Są interwencje mie4szkańców, 

którzy  protestują  przeciwko  wykorzystaniu  w  ten  sposób  jak  dotychczas  tej 

nieruchomości.  Jeżeli  dalej  pójdzie  to  Burmistrz  będzie  zobowiązany  do 

wszczęcia  postępowania  do  właściciela  nieruchomości  ze  względu  na 

konieczność  przywrócenia  stanu  zagospodarowania  terenu  zgodnym  z 

przeznaczeniem w planie albo z wydana decyzją o warunkach zabudowy. Będąc 

właścicielem nieruchomości  nie można jej  wykorzystywać tak jak się  uważa 

tylko zgodnie z MPZP, takie skargi są od mieszkańców XXX lecia. 

Radny Witold Perski zapytał jak długo w ten sposób Jak dotychczas teren będzie 

wykorzystywany. 

Pan Wacław Bakinowski stwierdził, ze jeśli chodzi o bazę to kupił ją od firmy 

PSS, nie ukrywał jaką działalność tam będzie prowadził.  Na teren ten nie ma 

planu zagospodarowania przestrzennego.  Przewiduje, że przez okres do 5 lat 

będzie prowadził taka działalność. 

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  plan  obowiązuje  na  grunty,  które  są 

własnością Spółdzielni Mieszkaniowej. Teren pana Bakinowski nie  jest objęty 

planem  zagospodarowania.  Każda  zmiana  sposobu  użytkowania  wymaga 

decyzji  administracyjnej  o  zmianie  sposobu  gospodarowania  nieruchomości. 

Skargi  dotyczą  rozszerzenia  tej  działalności.   Skargi  dotyczą  terenu 

spółdzielnianego. 
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Pan W. Bakinowski odniósł się do przedmówcy i stwierdził, ze kruszenie gruzu 

wykonuje  co  4  miesiące  przez  4  godziny.  Zatrudnia  8  pracowników i  musi 

opłacić podatki.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  przedstawił  informację  a  nie  rozstrzyga 
sprawy.  

Pan Józef Łastowski stwierdził,  że radni nie wstrzymają sprzedaży, pozostaje 

kwestia dla radnych czy udzieli umorzenia czy też nie. Jeśli radni zdecydują się 

na umorzenie, to pójdzie głos, ze prezes spółdzielni rządzi radą. Jeśli ustąpi się 

częściowo, to jest sens i nawzajem będą korzyści. Jeśli się nie umorzy to do 

końca  nie  jest  się  fer.  Odniósł  się  do  działalności  pana  Bakinowski, 

mieszkańcom  osiedla  nie  przeszkadza,  że  gruz  jest  tam  składowany,  ale 

przeszkadza kruszenie,  hałas  i  kurz.  Nie można stawiać sprawy,  że  guzik to 

obchodzi,  bo  ja  prowadzę  działalność  gospodarczą.  Podziela  zapytanie  pana 

Perskiego, jak długo prowadzona będzie tego typu działalność na tym terenie. 

Radni już dłużej na ten temat nie powinni dyskutować i winni rozważyć czy 

umorzyć czy też nie. 

Pan  Tadeusz  Mańczak  stwierdził,  że    nigdy  nie  kieruje  się  tym,  kto  co 

powiedział , spółdzielnia  płaci podatki od wszystkiego, od mieszkań, od lokali 

użytkowych,  płaci  podatki  za  zrzut  od  deszczówki  i  kanalizacji.  Gdy 

sprzedawane były tereny na osiedlu Poniatowskiego, to zostało zobowiązanie 

odnośnie wykonania dróg na tym osiedlu  na kwotę ok. 600 tys. zł.  Powiedział 

aby wskazać przedsiębiorcę, który oprócz produkowania w swoich fabrykach 

robią drogi na terenie miasta. Przypomniał, że powinnością miasta jest robienie 

dróg.  Spółdzielnia  tez  coś  na  tym  zyskała,  bo  zyskała  chociaż  wat,  a  tak 

musiałaby oddać do skarbówki. Nie trafiają do niego argumenty, że coś na tym 
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spółdzielnia  zyska.  Spółdzielnia  także  dołożyła  się  do  ronda  na  ul. 

Dąbrowskiego,  teraz  dokłada się  do modernizacji  Kościuszki.  Nie ma takich 

firm na terenie  Trzcianki,  chce aby w  Trzciance żyło się  lepiej.   Jeśli  były 

problemy na terenie XXX lecia, to po rozmowie z panem B. udało się załatwić 

polubownie, także wywoził wyrzucone śmieci. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  inne  firmy  także  uczestniczą  w  życiu 

miasta, finansują różne sprawy związane z miastem, wspierają inicjatywy. Jeśli 

mówi się o aspekcie miasto-spółdzielnia mieszkaniowa, to decyzja jest bardzo 

ważna,  ale możliwa do podjęcia.  W wielu obszarach spółdzielnia jest bardzo 

widoczna.   Pierwszy  aspekt  to  zwolnienie  z  bonifikaty.  Drugi  aspekt 

przedsiębiorca-  mieszkańcy,  też  interesują  mieszkańców  plany  jakie  ma 

przedsiębiorca. Zadał pytanie panu B. jaki jest czasokres związany ze złożeniem 

wniosku o przekształcenie tego terenu skoro prowadzona jest na nim tego typu 

działalność i zamierza prowadzić tam budownictwo. 

Pan W. Bakinowski stwierdził, ze konkretnych terminów nie ma ustalonych ale 

działalność  gospodarczą  chce  prowadzić  przez  okres  do  5  lat.  Nie  chce 

poszerzać działalności. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że obawy są co do działalności pana B. Dodał, ze 

przekonują go argumenty prezesa Spółdzielni  do podjęcia określonej  decyzji. 

Należy  się  liczyć  z  opinią  ludzi,  wysłuchał  argumentów  z  obu  stron.  Pan 

Bakinowswki ma prawo prowadzić działalność, ale  należy mieć też na uwadze 

ludzi, którzy tam mieszkają. 

Pan W. Bakinowski stwierdził, że liczy się z ludźmi jest pracodawcą.  Kruszy 

gruz po godz. 8 do 14, nie pracuje w sobotę.  Kruszenie się odbywa dwa dni w 

miesiącu. 
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Radny J. Łastowski stwierdził, ze nie jest przeciwny prowadzeniu działalności 

ale p[rosi o liczenie się z ludźmi, którzy tam mieszkają. 

Radny W. Perski stwierdził, ze chce prowadzić działalność przez okres 4-5 lat. 

Czy należy się spieszyć ze sprzedażą tego terenu skoro niedługo minie okres 

karencji  bonifikaty.   Radni  muszą  się  zastanowić  i  podejmą  decyzję  w  tej 

sprawie.  

 Radny K. Jaworski zadał pytanie czy przedstawione dzisiaj argumenty są  tym 

szczególnym  przypadkiem  aby  odstąpienia  od  konieczności  zwrotu  kwoty 

równej  udzielonej  bonifikacie  w  związku  z  zamiarem  sprzedaży  działek. 

Poprosił  o  szczególne  argumenty.  Nie  nagli  czas,  bo  teren  może  być 

przekształcony  za  4,5  lat,  czy  kwota   to  szczególny  uzasadniony  przypadek 

i zasili budżet gminy. 

Przewodniczący komisji zapoznał komisję z definicją szczególnego przypadku. 

Stwierdził,  że  Spółdzielnia  motywowała  swoje  stanowisko  w  tej  sprawie. 

Komisja uzyskała wiedzę do tego tematu w związku z tym zakończył dyskusję. 

Do dalszego rozważenia  brana będzie pod uwagę ewentualne odstąpienie od 

konieczności  części  zwrotu  kwoty  udzielonej  bonifikaty.  Decyzje  będzie 

podejmowała Rada a nie komisja.

Pan W. Putyski stwierdził, że satysfakcjonowałaby go również bonifikata 100 

tys., kwota ta to nijaka ale czy kwota polowy bonifikaty satysfakcjonuje tj. 159 

tys. zł.

Prezes T. Mańczak stwierdził, że wszystko zależy od tego jak ostatecznie umówi 

się z kupującemu teren, cena nie może być zbyt wysoka,  cena podana przez 

pana Putyrskiego jest ceną sprzed dwóch lat, ceny dzisiaj nie rosną ale spadają. 
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Interes jest ryzykowny.  Zawsze było tak, że z gminą się dzieliliśmy.  Kwota 

pomiędzy 100 a 150 tys. jest kwotą dopuszczalną. Powyżej tej kwoty się nie 

kalkuluje. 

Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030. 

Pani  Joanna  Zieńko  omówiła  projekt  uchwały  stwierdzając, 

że w proponowanych zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015-2030  uwzględniono  zmiany  wprowadzone  Zarządzeniem  nr  175/15 

Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r. oraz zmianami proponowanymi 

na   sesję.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległy zwiększeniu:

1. dochody o kwotę  275 921,62 zł;

                 w tym:

                 dochody bieżące o 264 200,62  zł;

                 subwencja  oświatowa o 41 858,00 zł;

                 pozostałe dochody o 12.213,00 zł;

                 dotacje na zadania bieżące o 404.619,62 zł;

                 zmniejszono dochody podatkowe o 194.490,00 zł;

                 dochody majątkowe o 11.720,53 zł;

                 w tym:

                 dotacje na cele majątkowe  11.720,53 zł

2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.964.960,20 zł w tym:

                 wydatki bieżące - 342.286,15 zł

                 wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 66.365,00 zł -  zł

W przedsięwzięciach  ujęto   zadania,  których okres  realizacji  przekracza  rok 

budżetowy. Przedsięwzięcia wskazano w załączniku nr 2 do uchwały. Dokonano 

aktualizacji limitów w związku z realizacją zadań ujętych                               w 



10

załączniku.

1. Zadanie budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - zakończono 

budowę  ulicy  Olchowej.  Zmniejszono  limit  wydatków  na  2015  rok  i  limit 

zobowiązań   o   220.000  zł.  Limit  zobowiązań   pozostawiono  w wysokości 

500.000 zł.

2.  Budowa  kanalizacji  deszczowej  na  Os.  Kwiatowym.  W  wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu zmniejszono łączne nakłady finansowe o 150.000 zł 

do wysokości 615.000 zł.  W roku bieżącym limit  wydatków zmniejszono do 

kwoty  82.478 zł     ( zmniejszono o poniesione wydatki w wysokości 32.522 zł) 

oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 582.478,00 zł

3. Budowa parkingu przy ulicy Wiosny  Ludów. Całkowity koszt zadania po 

rozstrzygniętym przetargu ustalono na 335.000 zł. Zmniejszono łączne nakłady 

finansowe, limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o 100.000 zł

4.  Modernizacja  ulicy  Kościuszki.  Zmniejszono  limit  wydatków  na  2015 

o kwotę 291.054 zł . W związku z zawartymi umowami na realizację inwestycji 

limit zobowiązań  ustalono na kwotę 285.962 zł.

5. Zakończono zadanie przebudowa dróg na osiedlu Modrzewiowym oraz na 

ulicy Lelewela. Zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na to zadanie.

6.  Rewitalizacja  Placu  Pocztowego.  Ustalono  łączne  nakłady  finansowe 

w wysokości 535 000 zł. Limit wydatków na rok bieżący wynosi 68 099 zł. 

Limit zobowiązań 518 099 zł.

7. Wykupy nieruchomości.  W związku z realizacją zadania w roku bieżącym 

wyczerpany został limit wydatków na 2015 rok i limit zobowiązań. Na rok 2016 

zostały zaciągnięte zobowiązania w wysokości 86.470 zł. 

8. Zadanie remont świetlicy wiejskiej w Stobnie - zadanie zostało zrealizowane 

i rozliczone w całości. Został wyczerpany limit wydatków na 2015 rok i limit 

zobowiązań.

9.  Zakup  samochodu  strażackiego  dla  OSP  w  Siedlisku.  Zobowiązania 
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zaciągnięte  w związku z zawartą umową wynoszą 679.968 zł.

        

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 9 

radnych.  

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
  
Pani  Joanna Zieńko – zastępca Skarbnika Gminy  omówiła projekt  uchwały, 
stwierdziła, że wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.708,15 zł, w tym:

1)  41.858,00  zł  -  zwiększenie  części  oświatowej  subwencji  ogólnej, 
na  podstawie  zawiadomienia  z  Ministerstwa  Finansów  (pismo 
ST5.4750.211.15.4g),

2)  96.637,15  zł  -  dotacja  celowa z  budżetu  państwa  przeznaczona  na  zwrot 
części  wydatków  wykonanych  w  ramach  funduszu  sołeckiego  w  2014  roku 
(dział 758 rozdział 75814 § 2030 - 84.916,62 zł § 6330 - 11.720,53 zł), zgodnie 
z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.326.2015.7),

3) 2.000,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,

4) 12.213,00 zł - dochody w placówkach oświatowych.

Zmniejsza się o kwotę 196.490,00 zł plan dochodów z tytułu podatku  
od nieruchomości od osób prawnych.

Przenosi  się  plan  dochodów z  tytułu  opłaty  produktowej  (1.986,00zł)  
z działu 900 rozdział 90020 § 0400 do działu 756 rozdział 75618 § 0970. 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze
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Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków na opłacenie składki na 
rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza  się  o  kwotę  21,00 zł  plan  wydatków na utrzymanie  rowów 
melioracyjnych (po wykonaniu zleconego zadania pozostała wolna kwota).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  30.000,00  zł  na  modernizację  drogi 
dojazdowej do cmentarza w Białej (§ 6050).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  11.000,00  zł  na  wykonanie  wiaty 
przystankowej w Niekursku (§ 6050).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza  się  o  kwotę  44.000,00  zł  plan  wydatków  na  czynsz  
do wspólnot mieszkaniowych.

Zmniejsza  się  o  kwotę  196.490,00  zł  wydatek  na  podatek  
od  nieruchomości  (gmina  Trzcianka)  oraz  o  kwotę  44,00  zł  plan  wydatków 
na podatek leśny. 

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remonty budynków mienia 
komunalnego (przeprowadzenie remontu na budynku Biblioteki w Białej).

Zaplanowano wydatki 21.000,00 zł w § 4270 z przeznaczeniem na remont 
pomieszczeń Biblioteki w Niekursku (11.000,00 zł) oraz na remont mieszkania 
(10.000,00 zł). 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza  się  wydatki  na  plany  zagospodarowania  przestrzennego  
o kwotę 15.000,00 zł (§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe).
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Rozdział 71035 Cmentarze

Zmniejsza się  o  85.000,00 zł  plan wydatków na rozbudowę cmentarza 
komunalnego w Trzciance (§ 6050). 

Zwiększa  się  o  kwotę  55.000,00  zł  plan  wydatków  na  utrzymanie 
cmentarzy  komunalnych  z  przeznaczeniem  na  wycinkę  drzew  oraz  cięcia 
pielęgnację  (§ 4300).

Zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł  plan wydatków na budowę grobów 
wzmocnionych  (pozostała  wolna  kwota  po  wybraniu  oferenta  wykonania 
zadania). 

Zmniejsza się o kwotę 43,00 zł plan wydatków w § 4270. Na naprawę 
agregatu  w  kaplicy  na  cmentarzu  komunalnym  w  Trzciance  zaplanowano 
5.800,00 zł. Koszt naprawy wyniósł 5.757,00 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zakup systemu dystrybucji dokumentów "HD Sesja" wprowadza się  
w § 6060 wydatki w kwocie 5.535,00 zł. 

Na  wydatki  związane  z  użytkowaniem  programu  "HD  Sesja"  
wprowadza się w § 4360 kwotę 3.765,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na diety, szkolenia i podróże 
służbowe radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  10.000,00  zł  na  przegląd  działek 
na terenie gminy Trzcianka (umowy zlecenia). 

Przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  związku  
z wykonywaniem budżetu na administrowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza  się  o  15.000,00  zł  wydatki  na  położenie  światłowodu  dla 
urzędu (ul. P. Skargi, ul. Żeromskiego).
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Zwiększa się wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia biurowego o kwotę 
5.700,00 zł i na szkolenia pracowników o 6.000,00 zł. 

Przenosi  się  z  §  4270  kwotę  3.500,00  zł  na  dokończenia  adaptacji 
pomieszczeń na poddaszu urzędu do § 6050.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 19.600,00 zł. 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza  się  wydatki  na  dodruk  folderów  i  publikacji  o  kwotę  
2.300,00 zł i przenosi się do § 4210 na gadżety promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa  się  wydatki  na  koszty  zastępstwa  procesowego  o  kwotę 
3.600,00 zł.

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  900,00  zł  na  zakup  aparatu 
fotograficznego niezbędnego do sporządzania dokumentacji fotograficznej przy 
prowadzonych postępowaniach administracyjnych dot. wydawania zezwoleń na 
usunięcie  drzew  oraz  naliczania  kar  za  niewłaściwą  pielęgnację  oraz  
na zakup dyktafonu do rejestracji narad burmistrza z sołtysami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa  się  o  kwotę  9.000,00  zł   plan  wydatków  w  §  4270  
z przeznaczeniem na remont posadzki w remizie OSP w Siedlisku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Przenosi  się  zadanie  "Zakup  i  montaż  syren  na  budynku  Starostwa  
na ulicy 27 Stycznia oraz na budynku sklepu Biedronka przy ulicy Sikorskiego" 
z § 6050 do § 6060.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 105.571,85 zł. Plan po zmianach 
wynosi 139.307,34 zł.
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Zmniejsza się rezerwę na poręczenia dla TTBS Sp. z o.o. i MEC Sp. z o.o. 
o kwotę 107.838,00 zł. Plan po zmianach tej rezerwy wynosi 174.975,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 20.868,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 174.912,00 zł plan dotacji (§ 2590), w tym:

a) Zespół Szkół Katolickich w Trzciance - zwiększenie o 56.733,00 zł,

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - zwiększenie o 58.907,00 zł,

c)  Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi  "Przyjaźń"  w  Przyłękach  -  zwiększenie  
o 59.272,00 zł,

2) zmniejsza się o kwotę 94.044,00 zł plan wydatków na prowadzenie szkół 
podstawowych (wprowadza się przeniesienia między paragrafami, przenosi się 
plan do rozdziału 80150), w tym zmniejsza się o 30.000,00 zł plan wydatków na 
budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łomnicy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o 46.033,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 1.416,00 zł plan dotacji (§ 2590), w tym:

a) Zespół Szkół Katolickich w Trzciance - zmniejszenie o 11.880,00 zł,

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - zmniejszenie o 7.524,00 zł,

c)  Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi  "Przyjaźń"  w  Przyłękach  -  zwiększenie  
o 20.820,00 zł,

2)  zmniejsza  się  o  kwotę  47.449,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o 14.494,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 7.540,00 zł plan dotacji (§ 2310)

a) Gmina Piła - zwiększenie o 23.340,00 zł,
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b) Przedszkole Słoneczko - zmniejszenie o 15.800,00 zł,

2) zmniejsza się o kwotę 22.034,00 zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
przedszkoli.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się  o kwotę 89.878,00 zł plan dotacji na prowadzenie punktów 
przedszkolnych, w tym:

1) PP Słoneczko - 6.042,00 zł,

2) PP Educhatka - 9.550,00 zł,

3) PP Zaczarowany Domek - 21.660,00 zł,

4) PP Wesołe Skrzaty - 52.626,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków o 414.150,00 zł, w tym:

1)  zmniejsza  się  o  kwotę  23.734,00  zł  plan  dotacji  dla  Zespołu  Szkół 
Katolickich w Trzciance,

2)  zmniejsza  się  o  kwotę  390.416,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
gimnazjów ((wprowadza się przeniesienia między paragrafami, przenosi się plan 
do rozdziału 80150).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza  sie  o  kwotę  5.802,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
stołówki szkolnej.

Rozdział  80149  Realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  w przedszkolach,  oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i  innych formach wychowania 
przedszkolnego

Zwiększa się o kwotę 156.890,00 zł plan wydatków, w tym:

1) zwiększa się o 45.853,00 zł plan dotacji dla PP Educhatka,

2) zwiększa się o 111.037,00 zł plan wydatków na realizację zadań.



17

Rozdział  80150  Realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjach,  liceach  ogólnokształcących,  liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się o kwotę 921.790,00 zł plan wydatków, w tym:

1) zmniejsza się o 606,00 zł plan dotacji, w tym:

a) Zespół Szkół Katolickich w Trzciance - zmniejszenie o 7.030,00 zł,

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - zwiększenie o 6.424,00 zł,

2) zwiększa się o 922.396,00 zł plan wydatków na realizację zadań.

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych dziale 801

Rozdział 80104

Wzrost wydatków:

1) Skutek zwiększenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 

od 1.04.2015 r. o 100 zł brutto na etat;

2) Zwiększenie godzin doraźnych nauczycieli na zastępstwo;

3) Skutek  zwiększenia  wynagrodzenia  z  tytułu  awansu  zawodowego 

nauczyciela;

4) Niezbędny zakup wyposażenia, remont i modernizacje;

5) Pozostałe zmiany związane z bieżącą działalnością przedszkoli.

6) Przesunięto  wydatki  do  rozdziału  80149,  ponieważ  zgodnie  z 

rozporządzeniem  o  klasyfikacji  budżetowej  gmina  zobowiązana  jest 

wykazywać w odrębnym rozdziale wydatki ponoszone na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150, 85401
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Wzrost wydatków:

1) Przyznane  urlopy  dla  poratowania  zdrowia  dla  nauczycieli  skutkują 

zatrudnieniem  dodatkowych  nauczycieli  lub  przyznaniem  godzin 

ponadwymiarowych pozostałym nauczycielom;

2) Skutek przyznanych i nieplanowanych godzin na nauczanie indywidualne 

uczniów;

3) W organizacji szkół podstawowych zwiększenie od 1 września oddziałów 

o 6 klas (SP Nr 2 i  SP Nr 3)  w związku z  obowiązkiem ustawowym 

przyjęcia dzieci 6-letnich do pierwszej klasy.

4) Zwiększenie godzin nauczycieli na zastępstwa doraźne;

5) Zwiększenie wydatków na nieplanowane odprawy emerytalne i nagrody 

jubileuszowe dla pracowników odchodzących na emeryturę;

6) Skutek  zwiększenia  wynagrodzeń  z  tytułu  awansu  zawodowego 

nauczycieli;

7) Przesunięcia wydatków związane z bieżącą działalnością szkoły;

8) Przesunięto wydatki do rozdziału 80150, ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem o klasyfikacji budżetowej gmina zobowiązana jest 

wykazywać w odrębnym rozdziale wydatki ponoszone na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci niepełnosprawnych w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł plan wydatków na odpłatność za pobyt 
mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.
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Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się o kwotę 14.253,00 zł plan wydatków na współfinansowanie 
pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. 

Rozdział  85212  Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

Przenosi się między paragrafami wydatki bieżące w zadaniach własnych 
w związku z wykonywaniem budżetu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza  się  o  kwotę  100.000,00  zł  plan  wydatków  na  wypłatę 
dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza  się  o  kwotę  260.000,00  zł  plan  wydatków  na  realizację 
programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład własny).

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadania zlecone

Przenosi się między paragrafami wydatki bieżące w zadaniach zleconych 
(Karta Dużej Rodziny) w związku z wykonywaniem budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Zwiększa się o kwotę 8.614,00 zł plan wydatków na prowadzenie żłobka. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa  się  o  kwotę  40.181,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Po  dokonanej  analizie  realizacji  zadań  w  bieżącym  roku  wynika,  że 
zadania  zostaną  zrealizowane  w  niższych  kwotach  niż  zaplanowano. 
Wprowadza się zmniejszenia planów na zadania:

1) zakup ławek do parku na imprezy okolicznościowe - 1.500,00 zł,

2) zakup materiałów eksploatacyjnych, rękawic, worków - 5.500,00 zł,

3) zakup ławek, koszy ulicznych, stojaków na rowery - 6.000,00 zł,

4) zakup ziemi, kory, nasion i nawozów - 9.428,00 zł,

5) naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia - 1.700,00 zł,

6) ekspertyza dendrologiczna platana na ulicy Kościuszki - 80,00 zł.

Zwiększa  się  o  25.707,00  zł  plan  wydatków  na  pielęgnację  terenów 
zielonych (nasadzenia zastępcze w zamian za usunięte drzewa).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza  się  plan  wydatków  na  schroniska  dla  zwierząt  o  kwotę 
2.454,00 zł(kwota po rozstrzygnięciu przetargu).

Zmniejsza się o kwotę 80,00 zł plan wydatków na utrzymanie zwierząt 
odebranych właścicielom (kwota po rozstrzygnięciu przetargu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmienia się nazwę zadania z "Likwidacja kolizji energetycznych na ulicy 
Chrobrego w Trzciance" na nazwę "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie 
ulicy Rzemieślniczej w Trzciance". Plan zadania wynosił 160.000,00 zł. Należy 
zwiększyć plan o kwotę 15.000,00 zł.  

Rozdział  90019  Wpływy  i  wydatki  związane  z  gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł  plan  wydatków  na  popularyzację 
wiedzy o środowisku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
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Zmniejsza  się  o  kwotę  800,00  zł  plan  wydatków  na  zakup  wody  
do fontann. Z analizy wpływających faktur dotyczących realizacji tego zadania 
wynika, że zadanie zostanie zrealizowane za kwotę niższą niż zaplanowana.

Zwiększa się o kwotę 2.004,00 zł, w tym:

1) 1.000,00 zbiórka zwierząt bezdomnych,

2)  4,00 zł utrzymanie szaletu miejskiego,

3) 1.000,00 zł badanie dotyczące gruntu, hałasu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 

Zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Pan Witold Putyrski stwierdził, że  do projektu uchwały pan Burmistrz zgłosi 
jeszcze dwie zmiany zwiększające:

1) 50  tys.  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej- budynki Szkoły Podstawowej w Przyłękach 
oraz Szkoły Podstawowej w Rychliku.,

2) 15  tys.  na  renowacja  krzyża  i  ołtarza  na  cmentarzu  komunalnym  w 
Trzciance,

Komisja prosi o wyjaśnienie, co się składa na kwotę 60.000,00 zł plan dotacji 
dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 9 
radnych.  

3) Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej 
części miasta Trzcianki.  

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 9 
radnych.  
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4)  Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowało 9 
radnych.  

5) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z 
zakresu prowadzenia rejestru instytucji kultury.  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

 
Ad. 6. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
Komisja na poprzednim posiedzeniu nie wypracowała wniosków. 

Ad. 7. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Zygmunt Czarny wnioskuje o naprawienie przy Szkole Nr 3, idąc w 
kierunku Parku 1 Maja, zapadniętych studzienek i chodnika .

Radny Robert Szukajło  wnioskuje o:

1)  zrobienie na drodze od ul. Sikorskiego do ul. Fredry   oświetlenia;

2) usunięcie piachu  z   ul. Wieleńskiej w kierunku ogrodów 
działkowych.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała ` Przewodniczący komisji
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