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P r o t o k ó ł  Nr 11/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 9 grudnia  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 Alina Matkowska kierownik Referatu.

Nieobecny na posiedzeniu  radny Wiesław Natkaniec, podczas omawiania p. 5 z 
posiedzenia wyszedł radny A. Hałuszka. 

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

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia; 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 10/15 z dnia  24 listopada 2015 r.
4. Prace nad projektem budżetu na rok 2016.
5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

 
Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 10/15 z dnia  24 listopada 2015 r.
Protokół  Nr  10/15  został  przyjęty  jednogłośnie  w  głosowaniu.  Głosowało  8 
radnych.

Ad 4. Prace nad projektem budżetu na rok 2016.
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Pani  B.  Niedźwiecka   Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  budżet  był  już 
prezentowany  i  został  przedstawiony   jest  porównywalny do budżetu roku 
obecnego. Są w nim zapewnione środki na funkcjonowanie oświaty, kultury, na 
prowadzenie i funkcjonowanie bieżącej gospodarki gminy.   Nie wiadomo, co z 
oświatą  i  co  z  dziećmi  sześcioletnimi,  więc  na  pewno  wymagać  on  będzie 
korekty. Zadania są kontynuowane   jak Bieg Zielińskiego, są środki zapisane na 
współpracę ze starostwem, zapisane są wcześniejsze zobowiązania, które Rada 
Miejska przyjęła do realizacji. Gmina stara się zejść maksymalnie z zadłużenia. 
Będzie  kontynuacja  zadań  zapisanych  w  WPI  na  rok  2016  jak 
termomodernizacja  obiektów  oświatowych,  rewitalizacja  Placu  Pocztowego 
w Trzciance. Stwierdziła, że zaplanowany budżet jest w miarę bezpieczny.  Są 
zawarte  drobne  inwestycje,  które  poprawiają  warunki  i  życie  mieszkańców. 
Budżet jest uchwalony z nadwyżką budżetową. Nadwyżka jest przeznaczona na 
spłatę części kredytu. 

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie  odnośnie  dochodów,  sprzedaż  działek 
budowlanych  na  kwotę  1.200.000,00,  sprzedaż  lokali  użytkowych  400  tys. 
Patrząc na budżet roku 2015 to kwoty wzrosły, czy zaplanowane w tym dziale 
dochody  zostały  zrealizowane.  Zadał  pytanie  dot.  rodzin  zastępczych,  są 
zaplanowane środki w wys. 100 tys. ile dzieci jest objętych opieką. Zapytał o 
podopiecznych  z Trzcianki w innych gminach , jaka to liczba. 

Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  na  koniec  listopada  dochody  uzyskane  ze 
sprzedaży działek wynosiły 645 tys. zł  z lokali użytkowych 700 tys., z lokali 
mieszkalnych 360 tys., zł. z gruntów rolnych 139 tys. W tym roku na działalność 
opiekuńcza  było  przeznaczonych  środków  109  tys.  w  międzyczasie  były 
zwiększone środki  o dotacje.  Podopiecznych w innych gminach i w Trzciance 
jest 31 osób. 

Radny  Edward  Joachimiak   stwierdził,  że  w  budżecie  jest  zapis  utrzymanie 
szaletu miejskiego, zadał pytanie czy gdy PKS zostanie zamknięte, to szalet też, 
jak ta sprawa się przedstawia. Są przeznaczone środki na odnowienie ścieżek 
pieszo rowerowych, o co chodzi w tej pozycji. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  sytuacja z Placem Pocztowym wygląda tak, 
że  w chwili  dojścia do transakcji  z PKS Wałcz,  chcą oni  wykorzystać część 
nowych pomieszczeń ok. 15 m2. Szalet do momentu przebudowy funkcjonować 
będzie. W projekcie technicznym po przyjęciu planu miejscowego przez Radę 
szalet będzie obsługiwał nie tylko teren miejski ale i ludzi z targowiska. Szalet 
na targowisku zostanie zlikwidowany. Pieniądze przeznaczone na odnowienie 
ścieżek pieszo-rowerowych zostaną przeznaczone na odnowienie informacji na 
drzewach szlaków turystycznych.       
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Radny  Adrian  Hałuszka  zadał  pytanie  odnośnie  wydatków  majątkowych  – 
zakupy inwestycyjne 65.313,00 zł, o co chodzi, co zostanie objęte.
Pani Alina Matkowska stwierdziła, że w tych zakupach przewiduje się   zakup 
klimatyzatora, serwera oraz nową sieć dla nowopowstających pomieszczeń.

Radny  Adrian  Hałuszka  czy  rozbudowa  sieci  będzie  skutkowa  tym  aby 
zaprojektować  objęcie  sygnałem  internetowym  park  1  maja.   Czy  centrum 
powiadamiania zarządzania kryzysowego  może ją spię
 z sygnałami sms -owymi. 

Pani Zastępca Burmistrza stwierdziła, ze zarządzenie kryzysowe ma oddzielne 
zasilanie zewnętrzne, nie widzi konieczności tego spinania.

Burmistrz Trzcianki poprosił radnego A. Hałuszkę o przybliżenie tematu, gdyż 
nie można wchodzić w kompetencje powiatu.

Radny A. Hałuszka stwierdził, że chodzi mu o dobrą współpracę i utworzenie 
jednego systemu z działających dwóch sieci. Trzeba maksymalnie wykorzystać, 
sugeruje  aby sprawę rozważyć,  pani  Burmistrz nie widzi  takiej  potrzeby, ale 
pyta, bo może można coś zdziałać. 

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że w budżecie są środki zaplanowane na 
wspólne działanie.   

 Burmistrz Trzcianki stwierdził, że system informatyczny w Urzędzie Miejskim 
wymaga naprawy jest to poważna kwota. Poprosił aby nie być dobrym wujkiem 
dla  powiatu  i  gminne  pieniądze  nie  rozdawać  aby  powiat  wyręcza  z  ich 
obowiązku. Gmina współpracuje z powiatem na tyle ile nasza gminę stać. W 
gminie jest bardzo dużo do zrobienia.  

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że po posiedzeniu Komisji Gospodarczej 
w  dniu  7  grudnia  padł  wniosek  odnośnie  przeznaczenia  5  tys.  na  zadanie 
„Promocja  Gminy  poprzez  kulturę”  z  przeznaczeniem  dla  dzieci 
uczęszczających na zajęcia w MDK. Jest wniosek z Państwowej Straży Pożarnej 
o zaplanowanie środków na zakup samochodu strażackiego na kwotę 50 tys. 

 Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   budżet  na rok 2016 jest  to  kontynuacja 
zadań  zapisanych  w  roku  2015.  Ma  na  myśli  dokończenie  budowy  ul. 
Kościuszki,  parkingu  przy  ul.  Wiosny  Ludów,  czy  też  budowę  systemu 
kanalizacyjnego na osiedlu Kwiatowym w Trzciance. Także są zarezerwowane 
środki na przebudowę układu komunikacyjnego Trzcianka Straduń, zadanie to 
wykonane  będzie  łącznie  z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim.  Po 
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zatwierdzeniu  budżetu,  zaczną  się  przygotowania  do  złożenia  wniosków  na 
termomodernizacje obiektów oświatowych. Do budżetu na 2016 r. zgłoszonych 
było  dużo  wniosków,  wnioski  składali  sołtysi,  mieszkańcy  naszej  gminy, 
stwierdził,  że  nie  wszystkie  można  zrealizować.  Budżet  uwzględnia  wiele 
postulatów ale wiele z nich nie ma konkretnej lokalizacji, jak lokalizacja placów 
zabaw. Uwzględnia po części  pewne potrzeby określonej grupy mieszkańców. 
Budżet  nawiązuje  do  WPI,  wskazuje  on  terminy  kiedy  pewne  zadania  będą 
rozpoczęte i zadania te są wpisane do budżetu jak termomodernizacja obiektów 
oświatowych,  czy  rekultywacja  wysypiska  śmieci  i  rozbudowa  cmentarza 
komunalnego. Wydatki i dochody bieżące są w miarę zbilansowane.  

Komisja Spraw Społecznych – 9 grudnia 2015 r.
Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 8 radnych.

Ad 5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   

1.Projekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na 

lata  2016-2030.
Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

1. Projekt uchwały w spr. uchwały budżetowej na 2016 rok.

Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 6 radnych.

2. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Skarbnik  Gminy  Bożena  Niedźwiecka  stwierdziła,  że  wprowadza  się 
następujące zmiany po stronie dochodów:

Zmniejsza się dochody budżetu o 105.637,98 zł, w tym:

I. Zwiększa się plan o kwotę 219.779,00 zł, w tym:

1) 1.559,00 zł - dochody w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,

2) 2.000,00 zł - pozostałe odsetki rozdział 01095,

3) 62.000,00 zł - dochody rozdział 70005,

4) 80.000,00 zł - opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych,

5) 2.000,00 zł - dochody z mandatów,
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6) 11.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

7) 18.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
(8.000,00 zł osoby prawne, 10.000,00 zł osoby fizyczne),

8) 10.000,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych,

9) 2.020,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych,

10) 3.000,00 zł - opłata od posiadania psów,

11) 8.000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

12) 10.000,00 zł - opłata adiacencka,

13) 3.000,00 zł - pozostałe opłaty,

14) 1.200,00 zł - odsetki od rachunku bankowego,

15)  6.000,00  zł  -  odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami.

II. Zmniejsza się plan o kwotę 325.416,98 zł:

1)  10.000,00  zł  -  zmniejsza  się  plan  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na 
zadania własne w dziale 852 rozdział 85213 § 2030, zgodnie z zawiadomieniem 
od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.522.2015.4),

2)  96.000,00  zł  -  zmniejsza  się  plan  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na 
zadania własne w dziale 852 rozdział 85216 § 2030, zgodnie z zawiadomieniem 
od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.522.2015.4),

3) 1.196,98 zł - zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania 
zlecone (darmowe podręczniki) w dziale 801 rozdział 80150 § 2010, zgodnie  
z  zawiadomieniem  od  Wojewody  Wielkopolskiego  (pismo  Nr  FB-
I.3111.508.2015.4),

4) 100.000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

5) 93.880,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

6) 10.000,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,

7)  8.340,00  zł  -  odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami,
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8) 6.000,00 zł - wpływy z dywidendy.

Przenosi się w dziale 754 rozdział 75412 kwotę 509.599,29 zł z § 6208 
do  §  6207  (zmiana  czwartej  cyfry  paragrafu  dochodów)  -  dofinansowanie 
projektu  pt.  "Wsparcie  techniczne  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Gminie 
Trzcianka poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego". 

Stwierdziła, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przenosi  się  7.980,00  zł  z  zadania  -  remonty  cząstkowe  dróg  
i przeznacza się na remonty przepustów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Zmniejsza się o 16.000,00 zł plan wydatków na wpłaty czynszów do spółdzielni 
mieszkaniowych za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o 16.000,00 zł plan wydatków na czynsze do wspólnot.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze 

Plan wydatków w wysokości 147.472,00 zł na budowę grobów wzmocnionych 
przenosi się z § 6050 do § 4300.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się o 300,00 zł wydatki na BHP i usługi telekomunikacyjne.

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

Zwiększa  się  wydatki  na  potrzeby biura  rady  o  11.520,00 zł,  m.in.  artykuły 
spożywcze, zmywarka, transmisje sesji w internecie, delegacje.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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Zmniejsza się wydatki na usługi pocztowe o 6.120,00 zł i o 7.000,00 zł na odpis 
na  ZFŚS.  Zwiększa  się  wydatki  na  naprawę  oświetlenia  o  4.600,00  zł. 
Zmniejsza się wydatki na usługi telekomunikacyjne o 6.000,00 zł. Przenosi się 
10.000,00 zł  z  materiałów biurowych na zakup wyposażenia.  W wydatkach  
na BHP przenosi się kwotę 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na szkolenie o 7.000,00 zł i na sprzęt przeciwpożarowy o 
6.000,00  zł,  a  zwiększa  się  wydatki  na  przeglądy  sprzętu  
o 5.000,00 zł i ekwiwalenty o 8.000,00 zł.

Przenosi się kwotę 509.599,29 zł z § 6069 do § 6067 (zmiana czwartej cyfry 
paragrafu  wydatków)  w  planie  wydatków  na  zakup  samochodu  dla  OSP 
Siedlisko. Plan po zmianie wynosi:  § 6067 - 509.599,29 zł (dofinansowanie  
z WRPO) , 6069 - 170.400,71 zł (wkład własny gminy). Plan ogółem wynosi 
680.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zadania zlecone

W planie wydatków na sfinansowanie kosztów obsługi zakupu podręczników 
zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 989,62 zł, a zwiększa się plany paragrafów: § 
4010 o 827,16 zł, § 4110 o 142,19 zł, § 4120 o 20,27 zł.  

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zadania własne

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 23.996,00 zł, w tym:

1) 10.498,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik,

2) 13.498,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.048,00 zł dla Zespołu Szkół Katolickich w 
Trzciance.

Zmniejsza  się  plan  wydatków  na  prowadzenie  szkół  podstawowych  
o kwotę 22.362,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
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Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

1) 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik,

2) 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach.

Zmniejsza  się  plan  wydatków  na  prowadzenie  oddziałów  przedszkolnych  
o kwotę 1.873,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków na prowadzenie przedszkoli o kwotę 23.235,00 zł. 

Przenosi  się  kwotę  5.000,00  zł  z  rozdziału  80104  do  rozdziału  80103  
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 936,00 zł, w tym:

1) 156,00 zł dla gminy Piła,

2) 780,00 zł dla NPP Słoneczko.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

1) 764,00 zł dla NPP Słoneczko,

2) 4.236,00 zł  dla NPP Zaczarowany domek.

Rozdział 80110 Gimnazja - zadania zlecone

W planie wydatków na sfinansowanie kosztów obsługi zakupu podręczników 
zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 631,91 zł, a zwiększa się plany paragrafów: § 
4010 o 528,18 zł, § 4110 o 90,79 zł, § 4120 o 12,94 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - zadania własne

Zwiększa się plan dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich o kwotę 22.012,00 zł. 
Zmniejsza się o kwotę 4.723,00 zł plan wydatków na prowadzenie gimnazjów.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan o kwotę 1.100,00 zł.
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Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan o kwotę 188,00 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 789,00 zł.

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  - 
zadania zlecone

Zmniejsza się o kwotę 1.196,98 zł plan wydatków na zakup podręczników, w 
związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na ten 
cel.

W planie wydatków na sfinansowanie kosztów obsługi zakupu podręczników 
zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 81,32 zł, a zwiększa się plany paragrafów: 
§ 4010 o 67,97 zł, § 4110 o 11,68 zł, § 4120 o 1,67 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.914,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

W  planie  wydatków  na  prowadzenie  świetlic  wychowawczych  
przenosi  się kwotę 2.000,00 zł  z § 4210 do § 4300. W planie wydatków na 
delegacje  członków  komisji  (GKRPA)  przenosi  się  kwotę  1.700,00  zł  
z § 4300 do § 4170.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział  85212  Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego
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Zwiększa sie o 200,00 zł wydatki w zadaniach własnych na opiekę autorską nad 
oprogramowaniem.

W  zadaniach  zleconych  przenosi  się  między  paragrafami  kwotę  
2.192,00 zł na zakup oprogramowania.

Rozdział  85213  Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby 
pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

Zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł w  związku ze 
zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 96.000,00 zł w  związku ze 
zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 żłobki

 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.216,00 zł.

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.853,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Uruchomiono  rezerwę  na  realizację  programu  budowa  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ustalono plan dotacji w wysokości 39.997,50 zł, zgodnie 
z protokołem z posiedzenia Komisji do analizy i oceny wniosków o udzielenie 
w 2015 r. dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Trzcianka. Plan dotacji zawarty jest w załączniku do uchwały.

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
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Zwiększa  się  dochody  i  wydatki  o  kwotę  1.477,00  zł,  zgodnie  
z załącznikiem do uchwały.

Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

3.  Projekt uchwały w spr. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków 
zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że   organ  stanowiący  jst  może  ustalić  wykaz 
wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  oraz  określić 
ostateczny  termin   dokonania  każdego  wydatku  ujętego  w  tym  wykazie  w 
kolejnym roku budżetowym. 
Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

4.  Projekt  uchwały  w  spr.  zmiany  uchwały  Nr  XV/112/15  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  29  października  2015  r.  w  sprawie  określenia  wzoru 
formularza  informacji  w  sprawie  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  oraz 
formularza deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.

Skarbnik Gminy stwierdziła, ze projekt przedstawia nowe wzory formularzy 
deklaracji na podatek rolny i na podatek leśny w związku z koniecznością zmiany 
druków deklaracji niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2016 r. 
  

Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

5. Projekt uchwały w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

 
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że konieczność opracowania planu wynikła z 
potrzeby zahamowania nieprawidłowego rozwoju gminy i ochrony jej przestrzeni 
poprzez ograniczenie powstania nowej zabudowy.
 Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

6. Projekt uchwały w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Trzcianki w rejonie ul. Wspólnej.
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  konieczność  opracowania planu wynikła  z 
potrzeby  zabezpieczenia  terenu  na  rozbudowę  istniejącego  cmentarza 
komunalnego. Projekt planu nie narusza ustaleń Studium.
Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

7. Projekt uchwały w spr. zgłoszenia sołectwa Stobno do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały jest warunkiem 
formalnym, koniecznym do ubiegania się o środki z programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

8. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki. 
Komisja jednogłośnie wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 7 radnych.

Ad 6. Wolne wnioski.

Ad 7. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz


