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P r o t o k ó ł  Nr 10/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 24 listopada 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1500.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji,  
2) pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki,
3) pani Joanna Zieńko zastępca Skarbnika Gminy,
4) pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy,
5) pani Agnieszka Ciemachowska kierownik Referatu,

6) pani Alina Matkowska kierownik Referatu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Czesław Rogosz.  

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia; 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 9/15 z dnia  20 października 2015 r.

5. Sprawy wniesione do komisji:

1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015;

2) pismo Nastalus Grzegorza Wojtaszyna Klub Malucha „Wesołe Skrzaty” w 

sprawie zwiększenia dotacji celowej;

3) pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wypracowania 

propozycji tematów, jakimi powinna zająć się Rada Miejska Trzcianki w roku 

2016.

6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   

7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
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8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 9/15 z dnia  20 października 2015 r.

Protokół Nr 9/15 z dnia  20  października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowało 9 radnych. 

Ad. 4. Sprawy wniesione do komisji:
1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015; Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że z przedstawionego dokumentu 

wynika kilka spostrzeżeń.  Między innymi powiedział,  że    niewiele  w 

naszej gminie można  już pozmieniać z wyjątkiem łączenia przedszkoli ze 

szkołami. W sieci szkół i przedszkoli nie można już nic zrobić, wszystko 

jest  uregulowane.   Komisja  ma  świadomość,  że  brakuje  w  Trzciance 

miejsc  w żłobku gdyż wniosków zostało złożonych w ilości  54 szt.  a 

miejsc jest 25. 

Podsumowując dyskusję wynikającą z przedstawionej informacji o stanie 

realizacji  zadań  oświatowych   w  roku  szkolnym  2014/2015,  komisja 

stwierdziła, że:

1. w Gminie Trzcianka brakuje miejsc w żłobku,

2. wyniki nauczania sprawdzających wiedzę uczniów kl. VI oraz 

egzaminu gimnazjalnego, wskazują na prawidłową pracę nauczycieli,

3. układ  finansowy  szkolnictwa  jeśli  nie  ulegnie  zmianie,  to  Gmina 

Trzcianka  będzie  musiała  przeznaczyć  5  milionów  zł  na 

dofinansowanie oświaty.

2) pismo Nastalus Grzegorza Wojtaszyna Klub Malucha „Wesołe Skrzaty” w 

sprawie zwiększenia dotacji celowej; Pismo stanowi załącznik do 

protokołu.
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Na  posiedzeniu  Komisji  w  dniu  20  października  2015  r.  ustalono,  że 
członkowie komisji radni: Adrian Hałuszka, Piotr Starosta i Adam Prankiewicz 
odwiedzą  Klub  Malucha  w  celu  zapoznania  się  z  pracą,  możliwościami 
i potrzebami Klubu. Na kolejnym posiedzeniu  wytypowani radni przedstawią 
informację o wynikach pracy zespołu.    

Radny Piotr Starosta  poinformował komisję o wynikach wizytacji. Stwierdził, 
że zaproponowali Klubowi aby pełnił  funkcję żłobka gdyż wtedy subwencja 
jest korzystniejsza orz brakuje miejsc w żłobku.

Radny W. Perski proponuje   zwiększyć  dotację dla Klubu. 

Zastępca Burmistrza Trzcianki pani Grażyna Zozula stwierdziła, że   w chwili 
obecnej  do  Klubu  chodzi  5  dzieci  w  wieku  do  1,5  roku.  Od  nowego  roku 
prawdopodobnie  będzie  chodziło  9  dzieci.   Poinformowała,  że  zgodnie  z 
obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/344/13 z dnia 25 września 2013 r. 
dopłata wynosi 100 zł na dziecko.  Poinformowała, że Klub Malucha powinien 
pracować przez 5 godzin dziennie, proponowała żeby   prowadzić jako żłobek, 
gdyż może on pracować dłużej. Nie zna przyczyn dlaczego Straż Pożarna nie 
chce wyrazić zgody  na prowadzenie Klubu.   Jest to całkowicie działalność 
prywatna i urząd ma obowiązek skontrolowania takiej placówki raz w roku. W 
chwili obecnej Kluby otrzymują dofinansowanie 100 zł miesięcznie. Nie jest to 
duża kwota. Punkty przedszkole pracują od godziny 7-17, i gmina przekazuje 
380  zł.  Kluby  pracują  mniej  bo  5  godzin.  Przepisy  mówią,  że  gmina  może 
dofinansować  taką  działalność  ale  nie  musi.  W  naszych  publicznych 
przedszkolach na dzień dzisiejszy mamy 28 wolnych miejsc.

Radny Wiesław Natkaniec zawnioskował aby Klubowi Malucha przekazać 300 
zł.

Radny Edward Joachimiak zawnioskował aby zwiększyć do kwoty 250 zł. 

Przewodniczący komisji poparł propozycję radnego E. Joachimiaka i poddał pod 
głosowanie wniosek aby zmienić uchwałę Rady Miejskiej Nr LI/344/13 z dnia 
25  września  2013  r.  dotyczącej   wysokości  i  zasad  udzielania  i  rozliczania 
dotacji  dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.  Komisja  jednogłośnie 
wnioskuje o zmianę  dotacji na kwotę 250 zł.  Głosowało 8 radnych. 
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3) pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 
wypracowania propozycji tematów, jakimi powinna zająć się Rada 
Miejska Trzcianki w roku 2016. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  Rada  winna  zając  się 
budownictwem  komunalnym  TTBS.  Stwierdził,  że  jest  duże 
zainteresowanie  tą  forma  budownictwa  jest  kolejka  oczekujących  na 
mieszkanie komunalne TTBS.

Ad.5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 
1. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XV/113/15  Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Pani Joanna Zieńko zastępca Skarbnika Gminy  stwierdziła, że w załączniku nr 
2 do wyżej wymienionej uchwały w tabeli w kol. 4 uchwalona stawka  w wys. 
2.419,00  zł  jest  wyższa  niż  górna  granica  stawki  kwotowej  określona 
obwieszczeniem  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.  Ministra  Finansów,  wobec 
powyższego zmieniono stawkę jak w załączniku nr 2 na kwotę 2.396,00 zł.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzcianka 
opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości.

Pani  Joanna  Zieńko  stwierdziła,  że  obecnie  stawka  opłaty  prolongacyjnej 

wynosi  50%  stawki  odsetek  za  zwłokę,  czyli  4  %  kwoty  zalęgłości  w 

stosunku rocznym. Od 1 stycznia 2016  stawka opłaty prolongacyjnej  jest 

równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, czyli 6 % kwoty zalęgłości  w 

stosunku rocznym.

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych. 



5

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIV/99/15  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podatku od 
nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że w związku z wprowadzeniem nowej 

stawki podatkowej dla gruntów, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

nastąpiła  konieczność  dostosowania  uchwały  w  sprawie  podatku  od 

nieruchomości  oraz  wzorów  informacji  i  deklaracji  na  ten  podatek. 

Oświadczyła,  że  z  części   załącznika  nr  2   należy  wykreślić   część  G. 

Natomiast w projekcie uchwały z § 3 należy wykreślić zwrot: „po upływie 14 

dni od ogłoszenia”.

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXII/210/12  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie programu 
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Trzcianka  w  latach 
2013 – 2017.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdził, że  Wojewoda Wielkopolski ogłosił, że 

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 

budynków  mieszkalnych,  będzie  wynosił  dla  województwa  3.821  zł. 

Burmistrz zaproponował zachowanie w roku 2016 wysokości stawki bazowej 

czynszu  na  poziomie  roku  2015.  W związku   z  powyższym na  rok 2016 

koniecznie  jest  obniżenie  maksymalnej  stawki  procentowej  wskaźnika 

przeliczeniowego z 2,20% na 2,1449%.

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych. 
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5. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  sprzedaży  lokali 

mieszkalnych  stanowiących  własność  gminy  Trzcianka  oraz  bonifikat 

przysługujących ich nabywcom.

Pani  Bożena  Niedźwiecka  stwierdziła,  że  konsekwencją  tej  uchwały  jest 

rozpowszechnienie  w  przeszłości  praktyki  wydzielania  działek  po  granicy 

budynku  są  dziś  nieruchomości,  które  nie  spełniają  wymogów 

przewidzianych  dla  działki  budowlanej,  uniemożliwiając  tym  samym 

prawidłowe  i  racjonalne  korzystanie  z  budynków  oraz  urządzeń 

i pomieszczeń niezbędnych do obsługi tych budynków, które położone są w 

obrębie innej nieruchomości.

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Glosowało 8 radnych. 

6. Projekt  uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania nieruchomości  
w użytkowanie wieczyste oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i 
opłat rocznych.
Pani Bożena Niedźwiecka stwierdził, że działka nr 36/5 w Rychliku zostanie 

oddana w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu 

Wsi  Rychlik,  z  przeznaczeniem  na  budowę  Sali  gimnastycznej,  w  celu 

prowadzenia  działalności  statutowej  stowarzyszenia  niezwiązanej 

z działalnością zarobkową. 

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że podjęcie uchwały w powyższej sprawie 

jest  niezbędne  ze  względu  na  ograniczona  ilość  miejsc  na  pochówek  na 

cmentarzu komunalnym w Trzciance, ustawa dopuszcza dokonanie zamiany 

nieruchomości  pomiędzy  Skarbem  Państwa  a  jednostkami  samorządu 

terytorialnego  bez  obowiązku  dokonywania  dopłat  w  przypadku  różnej 

wartości zamienianej nieruchomości. 
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Pan W. Putyrski wskazał na mapie przedmiotowe tereny. 

    Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXIII/212/12  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału 
gminy  Trzcianka na okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich granic  i  numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Pani  Alina  Matkowska  stwierdziła,  że   w  związku  z  rozporządzeniem 

Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji   w sprawie wykazu urzędowych miast 

miejscowości  i  ich  części  wystąpiła  konieczność  dokonania  zmiany  z 

„Ginterowo” na „Gintorowo”. Prostuje się oczywista omyłkę polegająca na 

pominięciu  numeru  posesji  przy  nazwie  ulicy   Wieleńska  winno  być 

Wieleńska 1B. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało 8 radnych.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/256/13  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Trzcianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

    Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało 8 radnych.

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Stobno.

Pani  Bożena Niedźwiecka stwierdził, że dynamiczny rozwój zabudowy na 

obszarze wsi Stobno, zwłaszcza powstanie nowych budynków mieszkalnych 

wśród istniejącej zabudowy i związanie z tym przyporządkowanie numerów 

posesji,  prowadzą  do  coraz  większego  chaosu  przestrzennego  na 

przedmiotowym terenie. Obecny stan utrudnia szybka lokalizację numerów 

adresowych  przez  służby  ratunkowe  czy  też  kurierów  pocztowych.  Po 
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konsultacjach z mieszkańcami wsi proponuje się następujące nazwy ulic jak 

w projekcie uchwały.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  dalszego  członkostwa  gminy  Trzcianka  

w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka.

Pani Grażyna Zozula  stwierdziła, że projekt uchwały  jest potwierdzeniem 

członkostwa gminy Trzcianka w Stowarzyszeniu

     Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 

1 wstrzymał się od głosowania.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy 

Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 

rok”.

Pani Anna Stańczyk stwierdziła, że ustawa o działalności pożytku  publicznego 

i o wolontariacie obliguje organ stanowiący jst do uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania 

gminy  w  sferze  publicznej.  Uchwała  oznacza  realizację  zasad  partnerstwa  i 

jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę do 

dysponowania środkami publicznymi. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania.
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13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 

obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

Pani Agnieszka Ciemachowska stwierdziła, że  zawarcie umów użytkownika, 
najmu lub dzierżawy na  czas  dłuższy  niż  3  lata   lub  na  czas  nieoznaczony 
następuje  w  drodze  przetargu.  Wojewoda  lub  odpowiednia  Rada  lub  sejmik 
mogą  wyrazić  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  lub  trybu 
zawarcia tych umów. Poinformowała, ze regulacja art. 37 ust. 4 zdanie 2 ustawy 
nie  daje  postaw  do  działania  rady  w  tym  zakresie   w  sposób  generalny. 
Odstąpienie  od  zasady  przetargowego  zawierania  umów  musi  być  zawsze 
traktowane  jako  wyjątek  i  nie  może  być  nazwany  „zasadą.   Państwo 
Sawarynowie  dzierżawili  od  gminy  nieruchomości  rolne   w  okresie  od  29 
czerwca 2007 r. do 1 września 2015r. na podstawie umowy dzierżawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. W dniu 21 stycznia br. Pan W. Sawaryn  wystąpił z wnioskiem 
do  Burmistrza  Trzcianki  o  przedłużenie  umowy  dzierżawy.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Trzcianki  poinformował  o  obowiązującej  formie  przetargowego 
zawierania umów dzierżawy. W dniu 25 września 2015 r. p. Iwona i Władysław 
Sawarynowie wystąpili  z  wnioskiem do Burmistrza  i  Komisji  Środowiska   i 
Rozwoju  Wsi  o  przygotowanie  uchwały  w  sprawie  odstąpienia  od  trybu 
przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy.  Projekt  został  przygotowany  na 
wniosek Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji 
przyznanych  publicznym  i  niepublicznym  szkołom  i  przedszkolom 
prowadzonym  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż  jednostka 
samorządu terytorialnego.

Zastępca  Burmistrza  Trzcianki  stwierdziła,  że  projekt  uchwały  jest 

konsekwencją przepisów ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. Projekt przedstawia szczegółowy  opis zmian zawartych w projekcie 

uchwały w porównaniu z obecnie obowiązującą uchwała z 9 września 2010 r. 

 Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania.
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15. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała.

Pani  Zastępca  Burmistrza  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  plan  został 

opracowany na podstawie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym. W 

trybie sporządzenia  projektu miejscowego planu zostały uwzględnione opinie i 

uzgodnienia.  Projekt  planu wyłożony był  do publicznego wglądu,  odbyła się 

dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  planu  miejscowego 

rozwiązaniami.  Przeprowadzono  procedurę  dot.  udostępnienia  informacji  o 

środowisku i jego ochronie z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska.  

Przedmiotowy teren został pokazany na mapie. 

 Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Pani  Alina  Matkowska  stwierdziła,  że   Gminny  Program Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  określa  strategię  gminy  Trzcianka  w  zakresie 

profilaktyki  i  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych, 

wynikających za nadużywania alkoholu. Na rok 2016 zaplanowano wpływy z 

tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów z 

tytułu  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów 

alkoholowych w wysokości 426.996,00 zł.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Głosowało za 7 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania.

17. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.
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    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że wprowadza się następujące zmiany po 
stronie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 652.690,29 zł, w tym:

1)  80.277,00  zł  -  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  zadania  zlecone  
(dział  750  rozdział  75011  §  2010)  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań 
wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności  oraz  ustawy  o  dowodach  osobistych,  na  podstawie  zawiadomienia  
od Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.454.2015.7),

2)  54.214,00  zł  -  dochody  realizowane  przez  placówki  oświatowe  (szkoły 
podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek),

3)  509.599,29  zł  -  dofinansowanie  projektu  pt.  "Wsparcie  techniczne 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Gminie  Trzcianka poprzez  zakup  samochodu 
ratowniczo - gaśniczego",

4) 2.200,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone  (dział 852 
rozdział 85295 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia 
pielęgnacyjnego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego 
(FB-I.3111.503.2015.4),

5)  6.400,00  zł  -  środki  z  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego  na 
dofinansowanie  kosztów  kształcenia  ustawicznego  pracowników  
i pracodawców (dział 801 rozdział 80146 § 2460). 

Zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 153.184,29 zł:

1) 50.000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

2) 20.000,00 zł - podatek leśny od osób prawnych,

3) 83.184,29 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.  

Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność
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Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 520.000,00 zł na budowę chodnika na 
ulicy Chopina w Trzciance.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza  się  o  kwotę  320,00  zł  plan  wydatków  na  naprawę  tablic 
informacyjnych, w związku z wykonaniem zadania. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na zadanie "podziały, 
wyceny, mapy". 

Zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł na energię elektryczną, o 7.000,00 zł 
na zakup gazu oraz o 6.082,00 zł na czynsz za pomieszczenia biurowe w TTBS.

Zwiększa się wydatki na wodę i odprowadzenie ścieków o 3.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  25.000,00  zł  na  wykonanie 
ogrodzenia cmentarza w Białej. 

Zaplanowano wydatki na ogłoszenia w prasie w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się o 80.277,00 zł wydatki na zadania własne, a zwiększa się 
wydatki na zadania zlecone o kwotę 80.277,00 zł, w związku z otrzymaniem 
dotacji celowej.

Zwiększa się wydatki na BHP o kwotę 68,00 zł (zadania własne).

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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Zmniejsza  się  wydatki  na  usługi  pocztowe  o  8.400,00  zł,  materiały 
biurowe o 1.000,00 zł, BHP o 68,00 zł i przeznacza się na wydatki inwestycyjne 
8.000,00 zł oraz bieżące 1.400,00 zł.  Wprowadza się wydatek inwestycyjny  
w kwocie 8.000,00 zł "zabudowa kasy w pokoju nr 5 w budynku Urzędu".

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  20.000,00  zł  na  remont  korytarza  
w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na zakup sprzętu gaśniczego o kwotę 1.375,02 zł  
i przeznacza się na dotację na zakup butów strażackich dla OSP Stobno.

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

Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmniejsza  się  o  kwotę  22.005,00  zł  plan  wydatków  związanych  
z ratownictwem wodnym, w związku z zakończeniem realizacji zadania w roku 
bieżącym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zwiększa  się  plan  wydatków  na  prowadzenie  szkół  podstawowych  
o kwotę 62.388,00 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Zmniejsza  się  o  kwotę  51.651,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 przedszkola
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Zmniejsza  się  o  kwotę  6.397,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
przedszkoli. Zaplanowano  20.000,00  zł  na  zakup  zabawek  do  przedszkoli. 
Zwiększa się wydatki na remonty w przedszkolach o 2.850,00 zł.

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się o kwotę 6.780,00 zł plan dotacji na niepublicznych punktów 
przedszkolnych, w tym:

a) 1.580,00 zł dla NPP "Słoneczko",  

b) 5.200,00 zł dla NPP "Educhatka".

Rozdział 80110 gimnazja

Zmniejsza  się  o  kwotę  68.459,00  zł.  plan  wydatków  na  prowadzenie 
gimnazjów. 

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.400,00 zł na realizację przez Szkołę 
Podstawową Nr  2  w Trzciance  projektu  ze  środków z  Krajowego  Funduszu 
Szkoleniowego.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza  się  o  kwotę  5.948,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
stołówek szkolnych.

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  30.469,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

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

Zmniejsza się o kwotę 778,00 zł plan wydatków na prowadzenie szkół.
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Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W  planie  wydatków  na  prowadzenie  świetlic  środowiskowych  
przenosi się kwotę 4.000,00 zł z § 4300 do § 4210.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Przenosi się kwotę 71,00 zł z § 4040 do § 4010 w planie wydatków na 
asystenta rodziny.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Na  wniosek  dyrektora  MGOPS  wprowadza  się  przeniesienia  między 
paragrafami wydatków na kwotę 5.460,00 zł, w tym:

a) zwiększenia: § 4010 - 4.500,00 zł, § 4700 - 960,00 zł,

b) zmniejszenia: § 4110 - 1.800,00 zł, § 4120 - 3.660,00 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność - zadania zlecone

Zwiększa sie plan wydatków w § 3110 o kwotę 2.200,00 zł na wypłatę 
dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki pochodzą z dotacji celowej z 
budżetu państwa. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 żłobki

Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 442,00 zł. 

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza sie plan wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych o kwotę 
8.994,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przenosi się kwotę 7.080,00 zł z § 3240 do § 3260 na wypłatę zasiłków 
szkolnych.
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Zwiększa  się  o  kwotę  40.000,00  zł  plan  wydatków  na  rekultywację 
składowiska.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa  się  o  kwotę  11.000,00  zł  plan  wydatków  na  oświetlenie 
świąteczne. Zwiększa sie o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na oświetlenie 
dróg.

Zmniejsza sie o kwotę 37.000,00 zł plan wydatków na poprawę jakości 
oświetlenia  na  ulicy  Górne  Podwórze  w  Białej.  Zmniejsza  się  o  kwotę  
25.900,00 zł plan wydatków na poprawę jakości oświetlenia w Pokrzywnie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Wprowadza  się  zmniejszenia  w  planie  wydatków  w  związku  
z wykonaniem następujących zadań:

a)  wykonanie  skoczni  do  skoków  w  dal  i  boiska  do  pchnięcia  kulą 
(wydatek majątkowy) - 14.053,00 zł,

b) nowe pokrycie dachu na garażu i naprawę konstrukcji - 2.289,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł plan wydatków w § 3250 na wypłaty 
stypendiów sportowych oraz o kwotę 4.800,00 zł plan wydatków w § 4170 na 
organizację wyjazdów na basen.

Zaplanowano dotację w wysokości 3.500,00 zł dla Fundacji Piotra Reissa 
na realizację zadania pn. "Reiss Cup - turniej piłki nożnej". Środki pochodzą 
z rozwiązanej rezerwy celowej (dział 758 rozdział 75818 § 4810).

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Zwiększa  się  dochody  i  wydatki  o  kwotę  15.808,00  zł,  zgodnie  
z załącznikiem do uchwały.

   Komisja wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych. 
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Ad. 6.  Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wniosków.

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Czesław Rogosz


