
Protokół Nr 2 /14
 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2014 r. 
 
Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  nr  016  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki
w  godzinach  od  15:00  do  15:15.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Wincenty
Sylwester Kilian. 
 
W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji,  zgodnie  z  załączoną  listą
obecności.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący  komisji  Wincenty  Sylwester  Kilian  przywitał  członków  komisji
i  zaproszonych  gości,  następnie  zaproponował  dodatkowy  punt  w  porządku
posiedzenia  „3.  Sprawy  organizacyjne”.  Nowy  porządek  posiedzenia  otrzymał
brzmienie: 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.
 
Ad 2) Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
Radny W.Wincenty Kilian dodał, w związku z tym, że na sesji został przegłosowany
większy  skład  komisji,   powitał  w  składzie  komisji,  radną  Jadwigę  Durejko.
Następnie  zgłosił  na  wiceprzewodniczącego  komisji  radną  Jadwigę  Durejko.
Stwierdził, że radna J.Durejko w poprzedniej kadencji była przewodniczącą komisji
i doświadczenie w tym zakresie ma.
 
Radny  A.Hałuszka  zgłosił  na  wiceprzewodniczącego  komisji  radnego  Mariusza
Łuczaka.
 
Radny  M.Łuczak  nie  przyjął  propozycji,  stwierdził,  że  jest  za  propozycją  na  to
stanowisko radnej Jadwigi Durejko.
 
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Radna J.Durejko wyraziła zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej komisji.
 
Przewodniczący komisji  poprosił  członków komisji  o przegłosowanie kandydatury
Jadwigi Durejko na stanowisko wiceprzewodniczącej komisji.
Wniosek został poddany głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Ad 3 ) Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  sprawa  podatku  rolnego  wywołała  emocje
dlatego  chciałby  aby  umocnić  naszą  pozycję  czy  ewentualnie  wypracować  inne
stanowisko.

 Radny  A.Hałuszka  dodał,  przysłuchując  się  dyskusji  na  sali  sesyjnej  odniósł
wrażenie, że rzeczywiście pan J.Łastowski jest w jego ocenie najbliżej prawdy takiej,
że przez 4 lata poprzednia rada zostawiała stawkę tego podatku w obniżeniu i  to
znacznym. Tych ruchów nie było, jeśli były to były nieznaczne, można powiedzieć,
że żadne. Nie rozumie dlaczego w tym momencie kiedy rzeczywiście ceny płodów
rolnych  spadły,  mówi  się  o  sadownikach  i  embargu  na  produkty  rodzime
eksportowane.  Jest  za  tym  aby  te  podatki  rzeczywiście  rosły  ale  żeby  rosły
stopniowo, nie drastycznie, to jest jak na giełdzie, hossa ani bessa niczemu nie służy.
Zarówno hossa  jak  i  bessa  jest  zła,  więc  najlepsza  jest  stabilizacja.  Dalej  dodał,
wyczekajmy  jeszcze  ten  rok  a  ludziom  trzeba  będzie  uzmysłowić  i  my  jako
członkowie komisji będziemy musieli te pracę wykonać. Niedługo będą wybory do
sołectw i trzeba będzie tym ludziom wszystko wyjaśnić, wytłumaczyć, jak to będzie
zrobione.  Nie  teraz  na  hura  i  nas  nową  radę  obarczać  takimi  decyzjami
nieodpowiedzialnymi, tylko wyczekajmy ten rok. Środki zewnętrzne czekają, to jest
bardzo ważne, co dziś radni podkreślali, to że miasto i wieś jest razem, to jest duży
plus dla miasta - pozyskiwanie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich i
miasto powinno o tym pamiętać.
 
Radna J.Durejko dodała,  że  przykro jej  się  zrobiło biorąc pod uwagę wypowiedź
Burmistrza a szczególnie wypowiedzi pana Szukajły z naszego ugrupowania i wyszło
tak jakbym ja nie miała orientacji w budżecie i w tym co się dzieje. Mało tego te
wypowiedzi uderzyły w naszą radę, która nie miała świadomości. Dalej dodała, że
chciałaby przekonać radnego J.Łastowskiego do zmiany swojego stanowiska. 
 
Radny J.Łastowski poinformował, że zaproponował swój wniosek i będzie głosował
za  tym  wnioskiem.  Rozumie  potrzeby  rolników  ale  też  potrzeby  budżetu.
Rzeczywiście  poprzednia  rada  utrzymywała  podatek  rolny  na  bardzo  niskim
poziomie. Uważa, że to co GUS przyjął stawkę 61,37 zł jest stawką wysoką. Jeśli raz
się nie zdecydujemy, to tak będzie jak w innych dziedzinach. 
 
Radny M.Łuczak dodał, gdyby tu dzisiaj siedział na stanowisku Burmistrza Kupś, to
cały czas walczyliśmy z nim w sprawie podatków, a teraz Burmistrz się zmienił i od
razu chce podatek podwyższyć.
 
Przewodniczący komisji zaproponował członkom komisji ponowne przegłosowanie
stawki  38,00  zł,  propozycji,  która  była  zgłoszona  i  zaopiniowana  pozytywnie  na
posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2014 r.
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  Ad 4) Zamknięcie posiedzenia. 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji
ogłosił zamknięcie posiedzenia.

Protokolant Przewodniczący komisji
 

Danuta Komarnicka Wincenty Seweryn Kilian

3


