
Protokół Nr 2/14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 15 grudnia 2014 r. 

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

1) Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2) Skarbnik Gminy pani Bożena Niedźwiecka,

3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Durejko,

4) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Czesław Rogosz,

5) Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi - Wincenty Kilian,

6) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji – 
Adam Prankiewicz.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 16.00 do godziny 17.40 i odbyło się w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Posiedzenie protokołowała inspektor 
Maria Boduszek.

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący  komisji  przywitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu, 
zapoznał z wcześniej wysłanym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2015:
 a) zapoznanie się z przedłożonymi opiniami komisji rady o projekcie budżetu 
gminy Trzcianka na 2015 r.,
 b)  wypracowanie opinii o projekcie budżetu gminy Trzcianka na 2015 r.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia.
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Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonał Przewodniczący 
komisji radny T. Tomczak. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad wysłany wcześniej do radnych został przyjęty jednogłośnie w 
głosowaniu jawnym, głosowało 10 radnych. 

Ad 3. Analiza projektu budżetu na rok 2015:
a) zapoznanie się z przedłożonymi opiniami komisji rady o projekcie budżetu 

gminy Trzcianka na 2015 r.,

Przewodniczący  poinformował,  że  członkowie  komisji  i  przewodniczący 
komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki otrzymali  wraz z zawiadomieniem 
na  posiedzenie  wypracowane  przez  komisje   opinie  do  projektu  budżetu 
gminy Trzcianka na rok 2015. Opinie  stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji odczytał opinie: 
1) Komisji Spraw Społecznych z dnia 9 grudnia 2014 r.
2) Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2014 r.
3) Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 10 grudnia 

2014 r.
Przewodniczący komisji poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Trzcianki, na wniosek Komisji Środowiska i Rozwoju  Wsi, przygotowany 
został  projekt  uchwały   w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Trzcianka na rok 2015. Rada w  wyniku glosowania obniżyła średnią cenę 
skupu  żyta  ustaloną  Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta  za  okres  11  kwartałów  poprzedzających  kwartał  poprzedzający  rok 
podatkowy z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 49,00 za 1 dt, która stanowi 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Trzcianka na 2015 r. 
Poinformował, że przyjęta kwota 49,00 zł jakby wymusiła pewne działania i 
zmniejszenie dochodów gminy Trzcianka. Poprosił pana Burmistrza, panią 
Skarbnik o informację na ten temat.
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Skarbnik Gminy  poprosiła o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady 
Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w tym:

I. Zmniejsza się dochody o kwotę 145.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 
145.000,00 zł dział 756 rozdział 75616 § 0320.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 145.000,00 zł.

1.Zmniejszenia wydatków
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10.000,00 zł

1. Zmniejsza  się  o  kwotę  10.000,00  zł plan  dotacji  dla  rejonowego 
związku  Spółek  Wodnych  na  konserwację  i  remonty  rowów 
melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka (rozdział 01009 
§ 2830).

2. Nazwa  rozdziału  01095  –  „Pozostała  działalność”  otrzymuje 
prawidłowe brzmienie rozdział 01009 – „Spółki wodne”.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 35.000,00 zł

1. Zmniejsza  się  o  kwotę  20.000,00  zł plan  wydatków  na  remonty 
cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).

2. Zmniejsza  się  o  kwotę  10.000,00  zł plan  wydatków  na  zadanie 
inwestycyjne  
p.n. „Budowa drogi ulica Górne Podwórze w Białej” (§ 6050).

3. Zmniejsza  się  o  kwotę  5.000,00  zł plan  wydatków  na  zadanie 
inwestycyjne  
p.n. „Budowa drogi na ulicy Olchowej” (§ 6050).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.500,00 zł
Zmniejsza  się  o  kwotę  14.500,00  zł  plan  wydatków  na  administrowanie 
zasobem mieszkaniowym, w tym:

a) 2.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
b) 5.000,00 zł – zakup węgla i drewna na potrzeby Oddziałów 
Przedszkolnych  
(§ 4210),
c) 2.500,00 zł – zakup gazu (§ 4260),
d) 5.000,00 zł – usługi kominiarskie (§ 4300).
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Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział  75023  Urzędy  gmin  (miast  i  miast  na  prawach  powiatu)  – 
31.500,00 zł
Zmniejsza  się  o  kwotę  31.500,00  zł na  administrację  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianka,  
w tym:

a) 20.000,00  zł  –  wynagrodzenia  osobowe  pracowników  (§ 
4010),
b) 10.000,00 zł – zakup komputerów, biurek i szaf (§ 42100,
c) 1.500,00 zł – opieka autorska programów komputerowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 
zł
Zmniejsza się o kwotę  2.000,00 zł plan wydatków (§ 4300) na publikacje 
reklamowo promocyjne (publikacje w prasie). 

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 4.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków na remonty strażnic OSP (§ 
4270).

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 10.000,00 zł
Zmniejsza  się  o  kwotę  10.000,00  zł plan  rezerwy  na  „Bieg  im.  T. 
Zielińskiego” oraz wyścigi rowerowe (§ 4810).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola – 61.342,00 zł

1. Zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych 
na  zadanie:  termomodernizacja  dachu  i  cokołu  –  Przedszkole  w 
Siedlisku (§ 6050).
2. Zmniejsza się o kwotę 34.342,00 zł plan dotacji dla Niepublicznego 
Przedszkola „Słoneczko” (§ 2540).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 10.000,00 zł
Zmniejsza  się  o  kwotę  10.000,00  zł plan  wydatków  na  zakup  paliwa  i 
materiałów (§ 4210).

2.Zwiększenia wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -12.000,00 zł
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Zwiększa  się  o  kwotę  12.000,00 zł plan  wydatków na obsługę  prawną (§ 
4300).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 19.342,00 zł
Zaplanowano  dotację  dla  Niepublicznego  Punktu  przedszkolnego 
„Słoneczko”  19.342,00  zł.  
W związku  z  wydłużającym  się  terminem  przekształcenia  niepublicznego 
punktu przedszkolnego w niepubliczne przedszkole należy zabezpieczyć w 
budżecie  na  2015  rok  dotację  dla  Niepublicznego  Punktu  Przedszkolnego 
„Słoneczko” na okres 2 miesięcy 2015 roku. 

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.000,00 zł
Zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł plan  wydatków  (§  4210)  na  imprezy 
sportowe z przeznaczeniem na Ogólnopolski  Halowy Turniej  Piłki  Nożnej 
Kibiców im. Piotra Arentowicza „Gramy z Sercem”.

      

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zaproponowane  poprawki  nie  powodują 
zachwianie  realizacji  założonych  celów  budżetowych.   Wszystkie  zapisane 
zadania  zostaną zrealizowane,  jest  zdjęte po trochu z każdego działu,  tak aby 
wszystkie założenia były zrealizowane. 

Radna J.  Durejko zadała pytanie, radny Szukajło na sesji zaznaczył - gdy jest 
propozycja zmniejsza  wysokości podatku, to uzyskał odpowiedź , że nie można 
środków ruszać  z  inwestycji.  Przeczytała,  że  zmniejsza  się  środki  na  budowę 
drogi Górne Podwórze, na budowę drogi na ul. Olchowej, są to przecież wydatki 
majątkowe.  Nie rozumie,  przedtem była  informacja,  że  nie  można,  a  teraz  że 
można. Poprosiła o wyjaśnienie. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  dochody  bieżące  są  większe  niż  wydatki 
bieżące,  kwota  jest  przekazana  na  spłatę  zobowiązań  kredytowych,  przy  tej 
różnicy  można  kwotę  wydatków  majątkowych  zdjąć.  Ścięcia  są  tak 
zaproponowane żeby nie naruszyć struktury budżetu. 

5



Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  wydatków majątkowych nie  można  ruszyć  w 
przypadku  jeśli  są  niższe  od  dochodów  majątkowych,  jeśli  są  wyższe  od 
dochodów majątkowych, to część może być sfinansowana kredytem, który jest 
pokazany  w  tym  budżecie.  Nie  ma  możliwości  finansowania  wydatków 
bieżących dochodami majątkowymi.  

Radny Robert Szukajło stwierdził, że komisja Sportu Turystyki i Bezpieczeństwa 
wnioskowała  o  zwiększenie  środków  na  zakup  sprzętu  potrzebne  do 
funkcjonowania na boisku Orlik, czy gminie jest wiadomo o brakach sprzętu na 
tym obiekcie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że pracownica Urzędu udała się do animatorów 
boiska  Orlik,  sprzęt  jest,  nawet  nieużywany  i  udostępniany  jest  w  formie 
prawidłowej. Nie ma na tą chwilę zwiększenie środków na doposażenie w sprzęt 
na Orliku. 

Sołtys wsi Straduń pan Piotr Obszarski poinformował, że wpisał jako inwestycje 
gminne  temat  zrobienia  120  metrów  chodnika  w  Straduniu,  koszt  tego 
przedsięwzięcia,  wg  informacji  pracowników  Urzędu,  wynosi  ok.  23  tys.  zł. 
Sołtys wraz z Radą Sołecką podjęli uchwałę, że do tego przedsięwzięcia zostanie 
dołożone  5  tys.  z  funduszu  sołeckiego.   Okazało  się,  że  środki  z  funduszu 
sołeckiego są ale nie ma środków z budżetu gminy.  Prosi o poparcie wniosku i 
wpisanie zadania do budżetu gminy. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sołtys powinien wiedzieć jaka jest procedura 
aby  wykonywać  zadanie  inwestycyjne,  w  wydatkach  sołeckich  zadanie  jest 
wpisane natomiast w wydatkach majątkowych gminy tego zadania nie ma.  

Przewodniczący komisji odczytał  z otrzymanego wykazu wniosków do budżetu 
na  rok  2015,  wnioski  wsi  Straduń,  takiego  wniosku  nie  ma  ujętego  w 
otrzymanym  wykazie. 
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Radny  Z.  Czarny  stwierdził,  że  ogrody  działkowe  „Relax”  wnioskowali  o 
ogrodzenie  ogrodów a   w otrzymanym wykazie  jest  napisane,  że  zadanie  nie 
mieści  się  w katalogu zadań gminnych.  W roku poprzednim weszła  w życie 
ustawa nowa działkowa. Jest zapis, że ogrody współpracują z p. Burmistrzem, nie 
rozumie dlaczego zadanie nie jest ujęte do realizacji. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jako gmina nie może wydawać środków na  nie 
swój majątek. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  to,  co  gmina  może  realizować  jest  ujęte  w 
ustawie  o  samorządzie  gminnym  i  ustawie  szczegółowej.  Gmina  nie  może 
wydawać  środków  publicznych,  można  zlecić  jakieś  zadanie  organizacjom 
pozarządowym  ale  to  też  regulują  ustawy  szczegółowe.  Nie  ma  możliwości 
finansowania ogrodów działkowych. 

Radny  W.  Kilian  z  otrzymanych  dzisiaj  informacji  wynika,  że  zostaną  zdjęte 
środki ze spółek wodnych.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest wniosek pana Aleksandra Jaworskiego aby 
te  pieniądze  przeznaczyć  na  czyszczenie  rowów  na  os.  Obotryckim.  Nie  ma 
określonych zadań co będzie robione z tych środków, jeśli określimy czyszczenie 
rowów, to będzie wykonane. 

Radna J. Durekjo stwierdziła, że analizując niezrealizowane wnioski do budżetu 
jest  ich  cała  masa.  Na  wsiach  zaniedbane  są  drogi  i  nie  ma  chodników. 
Stwierdziła,  że  oprócz  dróg  jest  wiele  innych  zdań,  które  na  co  dzień  są 
uciążliwe.  Najbardziej  bolesnym tematem jest  temat  oświetlenia  wsi.  Brakuje 
oświetlenia przy wyjeździe ze Siedliska do Trzcianki, w pobliżu przystanku na 
żądanie.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że procedura jest taka, że wszystko musi zrobić 
Enea, gmina płaci za energię. Składane były wnioski o lampy solarne  i  będą 
ustawiane w tych punktach gdzie będzie  długi  okres oczekiwania postawienia 

7



innych lam. Dlatego postawi się lampy solarne. Gmina ma zaplanowane 27 tys. 
na lampy solarne, co stanowi 20 % kosztów docelowych. Składany jest wniosek 
do funduszu Źródła odnawialne z ochrony środowiska. 

Radny Mariusz Łuczak stwierdził, że oświetlenie do PGR Siedlisko nie zostało 
ujęte chociaż czeka się już 6 lat, także nie jest ujęta budowa wiat przystankowych 
we  wsi  Biernatowo,  Siedlisko  i  Niekursko.  Wątpi,  że  sprawa  ta  była 
konsultowana z dyrektorem szkoły. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że wniosek tak brzmiał    i  tak został  zgłoszony, 
a nie, że nie było konsultacji z dyrektorem szkoły. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że budżet jest zrównoważony w stosunku miasta 
do wsi,  ale też nie jest  workiem bez dna,  ma swoje możliwości.   Nie można 
wszystkiego naprawić w jednym roku.  Powiedział,  że  widzi  jakie  są  braki  na 
wsiach i jakie są zalęgłości. Może się tak zdarzyć, że gmina nie pójdzie w stronę 
inwestycji ale w kierunku drobnych spraw, ale to radni zdecydują.

Radna  J.  Durejko  stwierdziła,  że  w Trzciance  jest  kilka  ulic  robionych może 
należy wycofać się z ul. Olchowej w Trzciance na rzecz wsi. W Trzciance będzie 
robiona  także  ul.  Chopina  i  Kościuszki.  Robione  będą  drogi  na  os. 
Modrzewiowym.

Burmistrz Trzcianki stwierdził  że ul.  Chopina będzie robiona ze środków ZIK 
które są w WPI, będzie tam także wymieniona sieci kanalizacyjnej, deszczowej 
i wodociągowej. Na wsi będzie robiona ul. we wsi Biała i droga do Rychlika. 
Osiedle Modrzewiowe będzie robione ze środków r. 2014. 

Radny E. Szukajło powrócił do działu 900 – oświetlenie - poprosił o wyjaśnienie 
czego  dotyczy  zapis  likwidacja  kolizji  energetycznej  w  Trzciance  na  ul. 
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Chrobrego. Powiedział, że dlatego tak się dopytuje, bo może coś można jeszcze 
wygospodarować i zrealizować potrzebne zadania. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zapis dotyczy ul. Chrobrego gdzie słupy stoją 
na środku drogi. Udało się przekonać ENEA  aby zadanie wpisa

 w  remont,  w  roku  2015  będą  środki  na  projekt  techniczny,  w  kolejnym na 
usunięcie słupów. Po każdym przetargu jak skończy się inwestycja, jeśli zostaną 
środki będą z radnymi konsultacje, na co zostaną wykorzystane. Na tą chwilę 
trudno określić ile zostanie i na co. Jest dużo potrzeb. 

Radna J. Durejko  stwierdziła, że chodzi o dotacje dla spółek wodnych. Komisja 
Rozwoju  Wsi  proponowała  wysoką  kwotę  przeznaczyć,  myśląc  o 
uporządkowaniu rowów wokół dróg, które mają być robione. Rowy miały robić 
spółki, dlatego był taki wniosek. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że   nie ma dobrej  współpracy gminy i  WZIR, 
gmina była gotowa opracować  projekt techniczny na oczyszczenie stawu we wsi 
Górnica,  oni  odpisali,  że  gmina  ma robić  sama,  ale  nie  napisali,  że  staw jest 
chroniony.  

Radny Krzysztof Jaworski  zadał  pytanie,  czy radni są pewni tego,  aby wydać 
kolosalne pieniądze na remont sali sesyjnej. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że co niektórzy radni czekają bardzo długo na 
remont sali, to jest   czas aby zacząć salę remontować. 

Radny  R.  Szukajło  poprosił  o  informację  czego  będzie  dotyczył  remont  sali 
sesyjnej. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest zalecenie, bo sala nie spełnia wymogów 
p.  poż.  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  kierownik  M.  Patalas  przedstawi 
projekt, wizualizację tego zadania, także przedstawi projekt firma wykonująca 
nagłośnienie sali. Sala ma się zmienić, ma być zrobione na witrażu drugie okno, 
aby ciepło nie uciekało z budynku. Ma być zamontowany system multimedialny 
na  stałe.  Ma  być  obniżony  sufit.  Po  lewej  i  prawej  stronie  nawiewy 
klimatyzacyjne  zostaną  zamontowane.  Ściany  będą  gładkie,  i  zostanie 
wykonane  przebicie  ściany  do  strony  północnej.  Zrobione  zostaną  szatnie, 
podłoga ma być wykonana w jednym poziomie. Stoły mają być w formie elipsy 
z nagłośnieniem. Będą zamontowane drzwi przesuwne po to, aby nie nagrzewać 
całej sali gdy nie będzie takiej potrzeby. 

Radny Mariusz Łuczak zwrócił się do Burmistrza i przekazanie mu  za  opłatą 
starej boazerii, którą pozyska się z remontowanej Sali, chciałby wykorzystać ją 
w swoim gospodarstwie rolnym.  

 b)  wypracowanie opinii o projekcie budżetu gminy Trzcianka na 2015 r.

Komisja  Gospodarcza  na  posiedzeniu  w  dniu  15  grudnia  2014, 
po zapoznaniu się:
1)  z opiniami   pozostałych  komisji Rady Miejskiej,
2)  z  pismem  Burmistrza  Trzcianki  dot.  wprowadzenia  zmian  w  projekcie 
uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok,
3) z uchwałą Nr SO-0952/35/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 
budżetowej gminy Trzcianka na 2015 r.,
opiniuje  pozytywnie projekt  budżetu  gminy  na  rok  2015,  w  głosowaniu 
jawnym. Wynik głosowania: za 9, przeciwko 0, wstrzymał się 1. Głosowało 10 
radnych.  

Ad 4. Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad  5. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przed 
posiedzeniem  otrzymała  plan  pracy  komisji  na  I  półrocze,  plan  został 
opracowany  wspólnie  z  wiceprzewodniczącym  komisji.  Natomiast  po 
konsultacjach  z  Burmistrzem  Trzcianki  i  przewodniczącym  Rady  Miejskiej 
poprosił  o  naniesienie  dwóch  zmian,  a  mianowicie:   w  marcu  w  p.  2  pn. 
Inwestycje  wspólne  gminy  z  innymi  podmiotami,   przenieść  na  miesiąc 
kwiecień, natomiast na marzec zapisać temat pn. Przebudowa ul. Kościuszki. 
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Poinformował,  że  komisja  na  kolejnym  posiedzeniu  plan  pracy  będzie 
przyjmowała, prosił do tego czasu zaproponować ewentualne zmiany. 

Przewodniczący komisji stwierdził, ze także przed komisją rozdano   uchwałę 
Nr  SO-0952/35/13/Pi/2014  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 
budżetowej gminy Trzcianka na 2015 r., opinia stanowi załącznik do protokołu.

Radny Z. Czarny poruszył sprawę śmieci z Ogrodów Działkowych na terenie 
Trzcianki. Stwierdził, że był w firmie Kombud i zawarł odpowiednią umowę w 
tej sprawie. Nie zgadza się z tym, aby działkowicze płacili za śmieci cały rok 
gdyż musiałby podnieść opłatę za działki  o 20 zł.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  ustawa  sejmowa  narzuciła  pewne  reguły, 
podzielono  ją  na  dwa  sektory,  sektor  zamieszkały  i  niezamieszkały.  Sektor 
zamieszkały wszedł w życie od 1 lipca 2014 r. natomiast sektor niezamieszkały 
jest  do określenia przez samorząd.    Nasza gmina dała możliwość sektorowi 
niezamieszkałemu  do  indywidualnego  podpisywania  umów.   Jeśli  jako  rada 
obejmiemy, to niezależnie, co miesiąc niezamieszkali będą musieli płacić czy 
mają śmieci bądź nie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że sprawa śmieci i za nie  płacenie, to jest 
teraz   kolejny podatek do płacenia. Zmienił się stan prawny tej opłaty. 

Radny  W.  Kilian  stwierdził,  że  po  rozmowie  z  jednym  sołtysem  można 
powiedzieć,  że  Burmistrz  poinformował,  że  Komisja  Środowiska  była  za 
wprowadzeniem tak wysokiego podatku rolnego, a przecież to jest nieprawda. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  zawsze w rolnictwie można udowodnić, że w 
rolnictwie jest zły rok. Także przedsiębiorcy trzcianeccy do niego przychodzą i 
mówią,  że  firmy  po  podniesieniu  podatku  będą  zamykać.  Jeśli  zaczniemy 
podatki obniżać, to po co tworzyć budżet, sprawa podatków jest sprawą bardzo 
trudną. 

Radny Robert Szukajło zapytał p. Burmistrza, jest podjęta uchwała o pomocy 
publicznej  dla przedsiębiorców, chodzi mu o adaptację budynków, poprosił  o 
przybliżenie tematu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jeśli zagospodarowanie pustostanu następuje, 
to musi być udowodnienie, że obiekt był pustostanem i nie prowadzono na nim 
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działalności gospodarczej. Jeśli firma za dany obiekt, który ma być pustostanem 
płaci podatki, to obiekt nie jest pustostanem. 

Radny  Ryszard  Wilant  korzystając  z  obecności  przewodniczących  komisji 
poprosił o pomoc, czy radni mogą być w zarządach stowarzyszeń, są prezesami. 
Czy  w  tej  sprawie  można  zasięgnąć  opinie  prawną.  Szkolący  jasno  nie 
odpowiedział na pytanie.

Przewodniczący komisji stwierdził, ze art. 24f ustawy o samorządzie gminnym 
mówi,  że  radny  nie  może  prowadzić  działalności  gospodarczej  na  majątku 
gminnym. Niektóre OSP prowadzą działalność gospodarczą, a niektóre nie na 
majątku gminnym. 

Radny Cz. Rogosz stwierdził, że to nic nie da, bo ilu prawników, to tyle będzie 
opinii  w tym temacie, kiedyś poprosił o opinię ministerstwo czy jako zastępca 
Prezesa  spółki  TTBS może  startować  na  radnego  otrzymał  odpowiedź  żeby 
odpowiedzieli  na  to  pytanie  udzielili  prawnicy  gminni.  Jest  jedno 
niebezpieczeństwo, radcy powiedzą, że można, a wystarczy,  że  sprawa trafi do 
sądu i sąd powie nie.  Poinformował, że sam osobiście zrezygnuje z prezesury z 
pracy w zarządzie, dlatego,  bo siedzibę biura ma w obiekcie gminnym. 

Radna Jadwiga Durejko poruszyła sprawę sołtysów, którzy pobierają inkaso z 
gminy i są radnymi.  Nie wiadomo jak do tego tematu podejść. 

Ad 6. Zakończenie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia   Przewodniczący  komisji 
zamknął posiedzenie komisji. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek     Tomasz Tomczak
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