
Protokół Nr 16/16

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w  spotkaniu  uczestniczył  Burmistrz  Trzcianki  pan  Krzysztof  Czarnecki  oraz 
pani Joanna Zieńko Skarbnik Gminy.  

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji, 
który przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 15/16 z dnia  22 marca  2016 r.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji radny Czesław Rogosz.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Do  przedstawionego  porządku  obrad  nikt  nie  wniósł  uwag.  Porządek  obrad 
przyjęty został przez aklamację. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 15/16 z dnia  22 marzec  2016 r.
Protokół  Nr  15/16  z  dnia  22  marca  2016  r.  został  przyjęty  jednogłośnie  w 
głosowaniu : za 8 radnych, głosowało 8 radnych. 

Ad 4. Opiniowanie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji przedstawił: 
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu
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Polski.
 Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
za 8, wstrzymał się 1.  Głosowało 9 radnych. 

Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wystąpienia z apelem do 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie przewozów 
kolejowych  

Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
za 9.    Głosowało 9 radnych. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
gminy Trzcianka na lata  2016-2030.
Skarbnik  Gminy  pani  Joanna  Zieńko  stwierdziła,  że  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozie  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2016-2030   mają  na  celu 
uaktualnienie  informacji  objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu 
gminy Trzcianka  na 2016 rok, z wprowadzenia danych dotyczących wykonania 
budżetu  za  2015  rok  wynikających  ze  sprawozdań  rocznych  oraz  zmianę  w 
przedsięwzięciach.

I. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian: 
W 2016 r.:
1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 83 069 176,61 zł, w tym:
a) dochody bieżące do kwoty 80 334 729,61 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

-  udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

-  części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

-   dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących z zakresu         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami oraz        dotacji na zadania własne,

-  darowizny w postaci pieniężnej.

b) dochody majątkowe do kwoty 2 734 447,00 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:
-  dotacji  celowej  otrzymanej  z  tytułu  pomocy  finansowej  udzielanej  między 
jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
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inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 80 964 085,61 zł , w tym:
a) wydatki bieżące do kwoty 74 134 974,92 zł,
b) wydatki majątkowe do kwoty 6 829 110,69 zł.

II. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1.W  grupie  wydatków  na  programy,  projekty  lub  zadania  związane  z 
programami realizowanymi     z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.      o finansach publicznych w 
zakresie wydatków majątkowych ( pkt 1.1.2):

 -  w  zadaniu  "Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  - 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, 
poprawa warunków funkcjonowania jednostek" zmniejszono łączne nakłady 
finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o 200 000,00 zł.

2. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych (pkt 1.3.2):

-  w  zadaniu  "Budowa  dróg  na  osiedlach  domków  jednorodzinnych 
-poprawa  warunków  życia  mieszkańców"  zmniejszono  łączne  nakłady 
finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań         o kwotę 75 000,00 zł;

- w zadaniu "Modernizacja ulicy Kościuszki -poprawa organizacji ruchu w 
centrum miasta" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit 
zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł; 

- w zadaniu  "Rewitalizacja Placu Pocztowego-poprawa organizacji ruchu, 
rewitalizacja centrum" zwiększono łączne nakłady finansowe o 400 000,00 zł, 
limit 2016 r. o 200 000,00 zł, limit 2017 r. o 200 000,00 zł i limit zobowiązań o 
400 000,00 zł.;

-w zadaniu "Wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach 
zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego" wydłużono okres 
realizacji do 2020 r., zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00 
zł, limit 2018 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 
2020 r. o kwotę 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań  o kwotę 900 000,00 zł.
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Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, za 
7, wstrzymało się 2.  Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Skarbnik Gminy pani Joanna Zieńko stwierdziła, że wprowadza się zmiany w 
planie dochodów:

Zwiększenia planu dochodów, w tym:

1)  57.607,00  zł  -  zwiększenie  planowanych  udziałów  gminy  w  podatku 
dochodowym   od  osób  fizycznych  na  2016  rok,  plan  na  2016  rok  wynosi 
14.652.351,00 zł,

2) 100.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 
podstawie  uchwały  Nr  XVI/110/2016  Rady  Powiatu  Czarnkowsko  - 
Trzcianeckiego  z  dnia  29  lutego  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej gminie Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa 
pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",

3)  40.000,00  zł  -  darowizna  na  realizację  zadania  "Budowa  pływalni  
w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",

4) 3.445,00 zł - dochody w placówkach oświatowych.

Zmniejszenia planu dochodów: w tym:

1) 285.476,00 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka 
na 2016 rok, plan subwencji na 2016 rok wynosi 18.159.768,00 zł.

Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  Nr  XXI/166/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  
w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 
wielkopolskiemu,  zmniejsza  się  plan  o  kwotę  20.000,00  zł  (plan  
w § 6300) na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne: "przebudowa chodnika 
przy  ulicy  Grunwaldzkiej  w Trzciance  w ciągu drogi  wojewódzkiej  nr  180" 
(plan  po  zmianach  30.000,00  zł)  i  przeznacza  się  20.000,00  zł  na  pomoc 
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finansową na zadanie bieżące: "remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180" (plan w § 2710).   

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Przenosi się kwotę 63.000,00 zł z § 4210 do § 4300 z zadania - "zakup 
materiałów do profilowania" na zadanie - "profilowanie dróg".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 330.000,00 zł, w tym:

1)  przebudowa  łącznika  ulic:  Konarskiego  i  Powstańców  Wielkopolskich  
w Trzciance - 35.000,00 zł,

2) rozbudowa parkingu przy Gimnazjum Nr 2 - 25.000,00 zł,

3) przebudowa chodnika na ulicy Grottgera w Trzciance - 35.000,00 zł,

4)  budowa  progu  zwalniającego  przy  przejściu  dla  pieszych  przy  szkole 
Podstawowej nr 2 oraz "parkingu" dla rowerów - 15.000,00 zł,

5)  rewitalizacja  Placu  Pocztowego  w  Trzciance  wraz  z  terenem przyległym 
(opracowanie  dokumentacji  budowlanej)  -  200.000,00  zł  (zadanie  zapisane  
w budżecie  na  kwotę  400.000,00 zł  "I  etap  rewitalizacji  Placu Pocztowego  
w Trzciance - wykup nieruchomości PKS" otrzymuje brzmienie "rewitalizacja 
Placu  Pocztowego  w  Trzciance  wraz  z  terenem  przyległym  (wykup 
nieruchomości  PKS, opracowanie dokumentacji  budowlanej - plan wydatków 
po zmianach wynosi 600.000,00 zł),

6) modernizacja ulicy Kościuszki w Trzciance - zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatu.

Rozdział 60095 pozostała działalność

Wprowadza się wydatki w wysokości 7.503,00 zł na zakup dostępu do 
infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  ulicy  Kościuszki  w  Trzciance, 
umożliwiającej bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci Internet ("Hotspot") 
dla mieszkańców gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa  się  o  75.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  budynków 
komunalnych.
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Zmniejsza się o 12.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wapniarnia I/30 i przeznacza się na 
budowę zbiornika bezodpływowego w Przyłękach 55.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł na modernizacje pomieszczeń na 
strychu urzędu, o 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i o 8.000,00 zł  
na usługi pocztowe.

Zwiększa  się  o  10.000,00  zł  wydatki  na  umowy  zlecenia  wraz  
z  pochodnymi,  o  6.000,00  zł  wydatki  na  umundurowanie  Straży  Miejskiej,  
o  32.000,00  zł  wydatki  na  zakup  wyposażenia  do  nowych  pomieszczeń  na 
strychu urzędu, o 15.000,00 zł drobne wydatki administracyjne (m.in. wywóz 
nieczystości,  konserwacje  i  naprawy),  o  2.000,00  zł  ubezpieczenie  majątku 
gminy.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza  się  o  10.000,00 zł  wydatki  na system powiadamiania  SMS. 
Zwiększa  się  wydatki  o  3.000,00  zł  na  gadżety  promocyjne,  8.000,00  zł  
na uroczystości okolicznościowe i o 2.000,00 zł na konkursy szkolne.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Zwiększa  się  o  4.000,00  zł  wydatki  na  obsługę  monitoringu  i  kamer 
pułapek oraz na  organizację  zawodów pożarniczych w ramach Powiatowego 
Dnia Strażaka.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rozstrzygnięto  konkurs  na  zadania  z  zakresu  upowszechniania  kultury 
fizycznej  i  sportu.  Rezerwa  celowa  na  dotacje  na  upowszechnianie  kultury 
fizycznej i sportu wynosiła 443.000,00 zł. Burmistrz dokonał podziału środków 
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na kwotę 411.000,00 zł. Pozostała w budżecie rezerwa w kwocie 32.000,00 zł. 
Proponuje  się  przeznaczyć  środki  w  kwocie  27.503,00  zł  na  inne  zadania,  
w tym: 5.000,00 zł wynagrodzenie animatorów boisk, 2.000,00 zł organizacja 
zawodów  pożarniczych  z  okazji  Powiatowego  Dnia  Strażaka,  2.000,00  zł 
konkursy  szkolne,  8.000,00  zł  uroczystości  okolicznościowe,  3.000,00  zł 
gadżety promocyjne, 7.503,00 zł HOTSpot na ulicy Kościuszki. W związku  
z  powyższym  należy  zmniejszyć  w  budżecie  rezerwę  celową  o  kwotę  
27.503,00 zł i po zmianach rezerwa stanowi 4.497,00 zł.

Rozwiązuje  się  rezerwę  celową  na  pokrycie  wkładu  własnego  do 
projektów  unijnych  w  kwocie  50.000,00  zł.  Rezerwa  planowana  była  
w budżecie na zadania bieżące (758.75818.4810). Zachodzi jednak konieczność 
zmiany przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne. Środki z rezerwy 
przenosi się do działu 926 rozdział 92695 § 6059.

Zmniejsza się o kwotę 7.724,00 zł rezerwę celową na udzielenie pomocy 
finansowej gminie Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla 
osób  nietrzeźwych.  Początkowo  zaplanowano  na  ten  cel  42.000,00  zł.  
Jak  wynika  z  pisma  dyrektora  Ośrodka  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Pile  w  2016  roku  gmina  Trzcianka  powinna 
dofinansować świadczone przez Ośrodek usługi w kwocie 34.276,00 zł. 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie świetlic. Udzielono dotację 
w  kwocie  42.000,00  zł.  Początkowo  planowano  na  ten  cel  43.000,00  zł.  
Należy zmniejszyć rezerwę o 1.000,00 zł. 

Zgodnie z proponowaną zmianą preliminarza wydatków środki z rezerw 
w kwocie 8.724,00 zł przeznacza się na: realizację programów profilaktycznych 
500,00 zł oraz na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży 8.224,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zmniejsza  się  o  83.796,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie  szkół. 
Zmiana  związana  jest  ze  zmniejszeniem  subwencji  oświatowej  dla  gminy 
Trzcianka na 2016 rok.

Ponadto zwiększa się  plan o 33.951,00 zł  na planowane podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi.
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Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa  się  o  2.196,00 zł  plan wydatków na prowadzenie oddziałów 
przedszkolnych.

Rozdział 80104 przedszkola

Zmniejsza się o 56.883,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli 
(przeniesienie do rozdziału 80149).

Ponadto zwiększa sie  plan o 44.273,00 zł  na planowane podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi. 

Rozdział 80110 gimnazja

Zmniejsza się o 141.973,00 zł plan wydatków na prowadzenie gimnazjów. 
Zmiana  wynika  ze  zmniejszenia  subwencji  oświatowej  na  2016  rok  oraz  z 
konieczności wprowadzenia przesunięć między rozdziałami w dziale 801. 

Ponadto  zwiększa  się  plan  wydatków  o  19.244,00  zł  na  planowane 
podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

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 plan dotacji o kwotę 56.610,00 zł, w tym:

1)  zwiększa  się  plan  dotacji  dla  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  "Przyjaźń"  
w Przyłękach na prowadzenie oddziału przedszkolnego o 62.994,00 zł,

2) zmniejsza się plan dotacji  dla Przedszkola "Educhatka" o 6.384,00 zł.

Zmiany  planów dotacji  wynikają  z  dokonania  ponownego przeliczenia 
wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN. 

Zwiększa się o 57.035,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli 
i  oddziałów  przedszkolnych  (przeniesienie  w  planie  wydatków  z  innych 
rozdziałów w dziale 801).
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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 plan dotacji o 2.576,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" 
w Przyłękach o  832,00 zł,

2) zwiększa się plan dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance 
o  5.808,00  zł  (w  tym  na  szkołę  podstawową  zmniejszenie  o  1.596,00  zł,  
na gimnazjum zwiększenie o 7.404,00 zł),

3) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik o 
2.400,00 zł,

4)   zmniejsza  się  plan  dotacji  dla  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi 
"Przyjaźń" w Przyłękach o 832,00 zł.

Zmiany  planów dotacji  wynikają  z  dokonania  ponownego przeliczenia 
wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN. 

Zmniejsza  się  o  kwotę  185.778,00  zł  plan  wydatków na  prowadzenie 
szkół  podstawowych  i  gimnazjów  (przeniesienie  do  rozdziału  85401  planu 
wydatków  na  prowadzenie  świetlic  oraz  przeniesienia  między  rozdziałami  
w dziale 801).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Zwiększa  się  wydatki  o  500,00  zł  na  realizację  programów 
profilaktycznych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się o kwotę 8.224,00 zł plan wydatków na prowadzenie świetlic 
wychowawczych, w tym:

1) składki na ubezpieczenie społeczne 1.724,00 zł,

2) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł,
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3) dożywianie dzieci 500,00 zł. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85305 żłobki

Zwiększa  się  o  4.038,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie  żłobka 
(planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi).

Rozdział 85306 kluby dziecięce

Zmniejsza  się  o  kwotę  13.500,00  zł  plan  dotacji  dla  Klubu  Malucha 
"Wesoły Skrzaty". Plan po zmianach wynosi 4.500,00 zł (przenosi się z § 2580 
do § 2830).

Zaplanowano  dotację  w  wysokości  31.500,00  zł  dla  Klubu  Malucha 
"Żabki" (§ 2830).  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Zwiększa  się  o  159.989,00 zł  plan  wydatków na  prowadzenie  świetlic 
szkolnych (środki przeniesiono z rozdziału 80150).

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  dla  powiatu  czarnkowsko  - 
trzcianeckiego o kwotę 15.024,00 zł z przeznaczeniem na:

1)  utrzymanie  Hali  Sportowo  -  Widowiskowej  w  Trzciance  o  kwotę 
13.998,00 zł,

2)  pokrycie kosztów pracownika ZNP o kwotę 1.026,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Zwiększa  się  wydatki  na  gospodarowanie  odpadami  ze  środków 
niewykorzystanych za rok ubiegły, w tym:

1)  2.034,00  zł  na  druk  ulotek  i  nalepek  o  zasadach  prawidłowej  segregacji 
(edukacja ekologiczna),
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2) 5.000,00 zł na zakup pojemników do zbierania odpadów z nieruchomości 
przeznaczonych do celów publicznych,

3)  15.000,00  zł  na  usuwanie  odpadów  z  miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich 
składowania i magazynowania - likwidacja dzikich wysypisk,

Zmienia  się  źródło  finansowania  zadania  "rekultywacja  składowiska"  
w związku z niewykorzystaniem części środków na gospodarowanie odpadami. 
W związku z koniecznością realizacji zadania od początku roku w budżecie na 
2016 rok zabezpieczone były na ten cel środki z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się o kwotę 9.560,00 zł plan wydatków na wywóz nieczystości 
i przenosi się do działu 926 rozdział 92601.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu 
Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez m.in. na "Noc Świętojańską" 
i "Beach Party" (23.000,00 zł), pokazy i zawody Strong Man (20.000,00 zł).

Zwiększa  się  wydatki  na  utrzymanie  świetlic  wiejskich  o  kwotę  
3.912,00 zł, w tym:

1) Biernatowo 500,00 zł,

2) Nowa Wieś 837,00 zł,

3) Przyłęki 927,00 zł,

4) Pokrzywno 700,00 zł,

5) Runowo 842,00 zł,

6) Stobno 106,00 zł.

Rozdział 92116 biblioteki

Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
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          Zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich 
ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  250.000,00  zł  na  zadanie  "budowa 
pływalni w Trzciance - wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej".

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

 Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na pokazy i zawody 
Strong Man. Środki przenosi się do działu 921 rozdział 92109 § 2480.

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia animatorów boisk.

Rozdział 92695 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł (§ 6059) na 
wkład  własny  w  finansowaniu  zadań  w  ramach  konkursu  "Pięknieje 
wielkopolska  wieś  2016".  Środki  przeznacza  się  na  siłownie  zewnętrzne  
w  Biernatowie,  Łomnicy  i  Rychliku.  Środki  na  ten  cel  pochodzą  
z rozwiązanej rezerwy celowej (758.75818.4810). 

FUNDUSZ SOŁECKI

W planie wydatków sołectwa Nowa Wieś w dziale 900 rozdział 90004 
przenosi  się  kwotę  1.600,00 zł  z  §  4300 do §  4210 w zadaniu  -  wynajem  
i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych.

W  planie  wydatków  sołectwa  Wrząca  w  dziale  921  rozdział  92195 
przenosi się kwotę 1.400,00 zł z § 4300 do § 4210 w zadaniu - wykonanie  
i montaż ławek przy sali wiejskiej.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych 
rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku 
nr 8 do projektu uchwały. 

WYNIK BUDŻETU
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Nadwyżka  budżetu  zostaje  zmniejszona  o  kwotę  614.909,00  zł  
i po zmianach wynosić będzie 2.105.091,00 zł.

Wprowadza się do planu przychodów budżetu wolne środki,  o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 614.909,00 zł, jak w załączniku 
nr 3 do projektu uchwały.

Radny Adrian Hałuszka  nawiązał  do tematu  segregacji  śmieci,  stwierdził,  że 
przy omawianiu projektu budżetu składał propozycję aby w szkołach odbywała 
się  segregacja  śmieci.   Uważa,  że  tym  tematem  winna  zająć  się  Komisja 
Społeczna.   Wnioskuje  o  prowadzenie  segregacji  śmieci  w  placówkach 
oświatowych  oraz  przeliczenie  ile  rzeczywiście  jest  takich  pojemników 
przeznaczonych na segregację w tych placówkach. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że trzeba rozgraniczyć gospodarkę śmieciową w 
naszej  gminie  na   odpady  uzyskane  z  gospodarstw  zamieszkałych 
i z   niezamieszkałych.  Środki zaplanowane w budżecie skierowane będą na 
zakup koszy wzdłuż ulic i w okolicy placów zabaw.  Jeśli chodzi          o szkoły, 
to  dyrektorzy  tych  placówek  są  odpowiedzialni  za  ustawianie  koszy  w  ich 
placówce.  To dyrektorzy wychodzą z pomysłami i wnoszą  o ich rozwiązania. 

Radny E. Joachimiak stwierdził, że podsumowując, to dyrektorzy  zarządzają 
placówkami oświaty. 

Radny A. Hałuszka rozumie, że dyrektorzy zarządzają placówkami oświaty ale 
to jest jego autorski pomysł żeby wszole prowadzona była segregacja odpadów. 
Być  może  dyrektorzy  dostrzegają  potrzeby  remontowe  swoich  placówek  ale 
niemniej  jednak  segregacja  jest  b.  ważna.  To  na  gminę  spada  obowiązek 
segregowania śmieci. Wie, że kiedyś prowadzona była ankieta w szkołach pod 
kątem  ustawienia  koszy  na  śmieci,  zadał  pytanie  czy  jest  już  wynik  z 
przeprowadzonej  tej ankiety. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  rada  podejmie  uchwalę  w  sprawie 
odpadów  od  obiektów  niezamieszkałych  więc  trzeba  nad  tym  tematami 
pracować, to jest duże wezwanie. 
Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że cieszy się, ze te tematy są poruszane, jest 
to bardzo ważna sprawa czeka na pomysł pana Burmistrza aby powiedział jak to 
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zadanie wprowadzić w życie.  Podziękował, ze pan Burmistrz przedstawił różne 
kwestie tej sprawy. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  ze  segregacja  odpadów  w  szkole  jest  kwestią 
dyrektorów  szkół,  to  oni  winni  zaopatrzyć  szkołę  w  pojemniki  i  dbać 
o segregowanie odpadów na terenie swojej placówki. 

Radny  E.  Joachimiak  stwierdził,  że  śmieci  są  własnością  gminy  od  lokali 
zamieszkałych,  natomiast  śmieci  od  lokali  niezamieszkałych w tym szkół  są 
własnością tych lokali. Właściciel lokalu niezamieszkałego musi sobie znaleźć 
sposób  odbioru  śmieci.  W  szkole  właścicielem  jest  dyrektor,  który  ma 
kompetencje do zawarcia umowy z firmą,  która wywozi śmieci. 

Radny  Wiesław  Natkaniec  stwierdził,  że  radnemu  Hałuszka  chodzi  o  naukę 
młodzieży  aby w szkole nauczyły się segregować śmieci i potem powiedzą w 
domu  rodzicom,  że  śmieci  trzeba  segregować.   Wystarczy  spotkać  się  za 
dyrektorami i naświetlić potrzebę takiego tematu, można na ten cel przeznaczyć 
środki  finansowe czyli  na zakup pojemników na śmieci.  Chodzi  o  to aby w 
szkole na korytarzach były osobne pojemniki, chodzi o edukację. 

Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
za 8, wstrzymał się 1.  Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  pw.  Wszystkich  Świętych  w  Białej  na  naprawę  i 
wymianę  uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu i stropu oraz 
wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Białej. 

 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, za 
8, wstrzymał się 1. Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rzymsko-
katolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance na wykonanie prac 
konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana   Chrzciciela w 
Trzciance.
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Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
za 8, wstrzymał się 1. Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  25  listopada  2015  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 
rok.

 
Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały za 
8, wstrzymał się 1., Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła. 
 
Komisja   pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
za 8, wstrzymał się 1.  Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego   Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019.
 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, za 
8, wstrzymał się 1.  Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt 
uchwały, Głosowało 9 radnych. 

Projekt  uchwały w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przesyłu 
działek nr 1939/13, 1941/12 i 1861/1 w Trzciance.
 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością gruntową.
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Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. 

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
 I  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.  
 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, za 
8, wstrzymał się 1.  Głosowało 9 radnych. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi 
Straduń.
         
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, za 
8, wstrzymał się 1. Głosowało 9 radnych. 

Ad. 5. Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw. 

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

       

16



   

   
 

17


