
Protokół Nr 1/14

z pierwszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

z dnia 9 grudnia 2014 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  listy  obecności,  nieobecny  na 
posiedzeniu radny Adam Prankiewicz. 

 Ponadto  w  posiedzeniu  uczestniczył  pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz 
Trzcianki.

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji.

Przewodniczący  komisji  przywitał  wszystkich  obecnych  na  pierwszym 
posiedzeniu,  zapoznał  z  wcześniej  wysłanym  porządkiem  posiedzenia, 
zaproponował aby wprowadzić jako punkt 6 temat:

„6.  Ustalenie  planu  pracy  komisji  na  I  półrocze  2014  r.”   Zaproponowaną 
zmianę komisja przyjęła jednogłośnie. Głosowało 9 radnych.

Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia  wraz  z  przyjętą 
zmianą:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

1) analiza projektu Uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały 
budżetowej na 2015 r. Wyrażenie opinii do projektu uchwały. 

5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej organizowanej w dniu 11 grudnia 
2014 r. 
6.Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek przyjęto jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad 3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Radny  Edward  Joachimiak  zaproponował  na  wiceprzewodniczącego  komisji 
radnego Wacława Balę. 
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Radny W. Bala wyraził zgodę na funkcję wiceprzewodniczącego komisji.
W  wyniku  głosowania  jawnego:  za  8,  wstrzymał  się  1  wybrano  radnego 
Wacława Balę na wiceprzewodniczącego komisji. Głosowało 9 radnych.

Ad 4. Sprawy wniesione do komisji.
Analiza  projektu  Uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  uchwały 
budżetowej na 2015 r. Wyrażenie opinii do projektu uchwały. 

Przed komisją rozdano dokument  - wykaz wniosków do budżetu na 2015 r. oraz 
informację kształtowania się podatku rolnego w latach 2011-2014. Informacje 
stanowią załącznik do protokołu. 

Burmistrz Trzcianki omówił informację - wykaz wniosków do budżetu na rok 
2015. Stwierdził, że część wniosków z tego wykazu zmieściło się w wykazie a 
część nie. Zgodnie za procedurą uchwały budżetowej radni przed sesją winni 
otrzymać takie zestawienie.  Jest zapis z Komisji Gospodarczej aby dotacje na 
utrzymanie  rowów  melioracyjnych  przeznaczyć  na  czyszczenie  rowów  na 
osiedlu  Obotryckim.   Poinformował,  że  w  roku  2015  nastąpi  dalsza 
modernizacja  OSP  w  Białej,  będzie  wykonana  termomodernizacja.  Szkoła 
Podstawowa w Białej w roku 2015 nie będzie w niej nic wykonane gdyż jest 
opracowany projekt techniczny na termomodernizację szkoły, natomiast gmina 
czeka na środki zewnętrzne. Organizacja IX Turnieju Badmintona środki na ten 
cel  są  zapisane  w  punkcie  na  stowarzyszenia.  W Przedszkolu  nr  2  nie  jest 
zapisane zadanie – remont schodów, gdyż będzie termomodernizacja, czeka się 
na środki zewnętrzne. Na remont w Parafii Jana Chrzciciela jest zapisana kwota 
50 tys. zł. Jest to obiekt zabytkowy natomiast remont parafii w Siedlisku nie 
zostanie  zrealizowany  gdyż  nie  jest  obiektem  zabytkowym.  Nie  otrzyma 
dofinansowanie zadanie ogrodzenie Ogrodów Działkowych Relax. Jest zapisana 
kwota 15 tys. na organizację V Memoriału Szachowego.  Po spotkaniu wójtów 
i  burmistrzów powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego  ustalono,  że  gminy  będą 
dofinansowywać zakup samochodów dla Policji przez okres 5 lat, w zależności 
od ilości mieszkańców w danej gminie,.  Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 
nie otrzyma żadnego dofinansowania.  Poinformował, że jest takie założenie, że 
corocznie gmina będzie budowała jedną drogę w mięście i jedną w  gminie. W 
roku 2015 będzie robiona ul. Olchowa. Stwierdził, że doprowadzenie wody do 
Kępy  jest  bardzo  trudnym tematem gdyż  mieszkają  tam 4  rodziny  i  trzeba 
rurociąg ciągnąć kilka kilometrów. 

Radna Jadwiga Durejko stwierdziła, że ludzi, którzy mieszkają z daleka od wsi 
nie można lekceważyć. Jest wiele miejsc w gminie gdzie mieszkają w większej 
odległości i zostali podłączeni do wodociągu.  Problem należy rozwiązać. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jeśli zostanie coś zaproponowane, to będzie 
realizowane, problemem jest, że zadanie jest kosztowne.
Radna Jadwiga Durejko stwierdziła, że   można coś innego zaproponować np. 
zrobienie studni głębinowej. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że gmina nie może wykonać studnię głębinową. 
Na wszystkie zadania należy mieć pieniądze, jeśli Rada zadecyduje, to teraz ma 
możliwość  np.  wyrzucenia  wszystkich  zadań  inwestycyjnych  i  robienie  np. 
wodociągi.  Jeśli wszystkim, którzy nie mają wody podłączymy, to trzeba mieć 
świadomość,  że cena  wody pójdzie w górę, także zapłacą za to mieszkańcy 
miasta. Dziwi się, że radna Durejko będąc tyle lat radną nie załatwiła tej sprawy. 

Radna J. Durejko stwierdziła, że zadanie wielokrotnie było wpisane do budżetu 
ale ona nie decydowała żeby je zrealizować. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  można  zadanie  budowa  wodociągu 
zrealizować jeśli zadania w Siedlisku i Białej będą przerwane, jeśli taka będzie 
wola rady, ale jego zdaniem  zaczęte zadania należy dokończyć. Na pewno w 
ciągu roku radni będą się zderzać z takimi zadaniami, które wydawać się mogą 
proste, ale jeśli zacznie się im bliżej przygadać, to nie są takie proste.  Każda 
rzecz wybudowana przez ZIK stanowią koszty utrzymania,  zarówno kosztem 
jest  podatek  od budowli  jak  i  utrzymanie  samej  sieci.  Gmina nie  ma prawa 
narzucać ZIK ceny stawek za wodę i kanalizacji. Jeśli gmina narzuci mniejszą to 
różnicę musi dopłacić. 

Radny A. Hałuszka zadał pytanie czy są w tym terenie Leśnego Dworka działki 
na sprzedaż. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że teren jest na granicy gminy Trzcianka i gminy 
Szydłowo.  Była  kiedyś  realizowana  inwestycja  –  budowa  wodociągu-  przez 
gminę Szydłowo. Zaproponowano Trzciance aby teren ten podłączyć, ale  nie 
było  zainteresowania  z  gminy  Trzcianki  aby wodociąg  został  podłączony do 
gminy Szydłowo.  Wodociąg musiałby iść przez pola prywatnych właścicieli, 
przez tereny leśne, każdy chciałby dostać swoją dolę.  Koszty nie rozkładają się 
na indywidualnego odbiorcę lecz na wszystkich mieszkańców gminy.  

Radna Jadwiga Durejko stwierdziła, że z wypowiedzi wynika, że mieszkańcy  są 
skazani na nieposiadanie wody, tylko dlatego, że daleko mieszkają. 

Burmistrz  Trzcianki  poprosił  aby  przy  podejmowaniu  decyzji  czy  Leśny 
Dworek ma mieć wodę z wodociągu, po przedstawieniu kosztów przez ZIK, 
przy podejmowaniu WPI ze środków amortyzacyjnych spółki,  można zadanie 
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wpisać,  ale  dopiero  po  wyjaśnieniu  jakie  to  są  koszty.   Dodał,  że   w 
przedstawionym  wykazie  było  sporo  wniosków  takich  ogólnych 
niewskazujących  lokalizację  zadania,  jak  profilowanie  dróg.  Jest  wiele 
zalęgłości  inwestycyjnych odnośnie dróg w gminie i mieście. Gmina profiluje 
drogi  często  na  nieswoim  majątku  ale  na  majątku  skarbu  państwa  czy  też 
leśnictwa.  Będą  musiały  być  projekty  uchwał  o  przyjęciu  majątku  na  rzecz 
gminy.  Tą sprawę należy bardzo rozważnie podejmować,  bo ANR przekaże 
wszystko aby pozbyć się ciężaru utrzymywania swoich nieruchomości.   Jeśli 
chodzi o salę w Niekursku, sala została wyremontowana przez Lokalną Grupę 
Działania z ich środków i przez 5 lat nie można tam nic robić.  W Niekursku jest 
Remiza OSP ze świetlicą, jest świetlica przy parafii, jest świetlica wiejska, jest 
szkoła gdzie jest przedszkole i sala na świetlicę. Jest tyle obiektów w jednej wsi 
do utrzymania.    Do przedszkola w Niekursku uczęszczało 3 dzieci.   Temat 
świetlic na wsi  komisje będą musiały przeanalizować. 
Poinformował,  że  będą  montowane  tablice  kierunkowe  z   numeracją.  Z 
Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizowany chodnik w Kępie. Nie będą 
realizowane  przystanki  autobusowe  w  gminie  Trzcianka  dopóki  nie  będą 
uregulowane sprawy własnościowe gruntów.  Ustawodawca wpadł  na  pomysł 
żeby gminy utrzymywały przystanki autobusowe. Gmina będzie mogła pobierać 
opłaty za wjazd na przystanki. Nałożono na gminę kosztowny obowiązek. Nie 
można postawić wiat przystankowych, jeśli się nie wie kogo jest grunt.  

Radna  Jadwiga  Durejko zapytała  jak  długo  trwa proces  ustalania  właścicieli 
gruntów, bo dzieci oczekując na autobus stoją bezpośrednio pod gołym niebem. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że proces ten trwa około pół roku.  Jeśli chodzi o 
odnowienie ¦świetlic Caritas w Nowej Wsi, to remont wiąże się z obniżeniem 
poziomu wody w stawie.  Ponoszone są koszty na utrzymanie świetlic, a są w 
Nowej  Wsi  także  pomieszczenia  np.  w szkole,  które  mogłyby  spełniać  rolę 
świetlicy. Nie chcą się przenieść do szkoły, nie można ich przekonać. Gmina 
robiła odwodnienie świetlicy w Runowie.  Remont OSP w Biernatowie,   nie 
będzie wykonany gdyż  pani sołtys chce remontować  remizę a mieszkańcy chcą 
remontować  drogę,  nie  wie  jak  wszystkich  pogodzić.   Poinformował,  że 
kasztanowiec  w Trzciance  przy  ul.  Sikorskiego  naturalnie  umrze,  gmina  nie 
może ingerować, gdyż jest on w pasie drogi wojewódzkiej.  Wykonany został 
chodnik  przy  ul.  Broniewskiego.   Budowa  ogrodzenia  na  cmentarzu 
komunalnym, zadanie będzie realizowane przez trzy lata. W pierwszym roku 
należy zabezpieczyć nowe miejsca pochówku, plan miejscowy jest opracowany, 
jest podpisane porozumienie pomiędzy lasami państwowymi  a gminą Trzcianka 
o przekazaniu gruntów. Gmina wystąpi do Nadleśnictwa o wylesienie. Pozostaje 
problem  uzgodnienia  z  ministerstwem  w  sprawie  wycięcia  bezpłatnie  lasu, 
ponieważ  las  nie  osiągnął  wieku  rębnego.   Ścieżka  pieszo-rowerowa  do 
cmentarza jest ujęta w budżecie i będzie pokryta asfaltem. Doprowadzenie wody 
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do boiska sportowego we wsi Biała,   w tym roku opracowany został  projekt 
techniczny,  w  przyszły  będzie  doprowadzenie  wody  do  boiska   oraz  do  12 
działek  budowanych.  Jest  bardzo  kosztowny  remont  placów  zabaw  gdyż 
wymieniane  elementy  muszą  mieć  atest.   Stwierdził,  że  na  początku  roku 
wystąpił  jeszcze  do  starej  rady  aby  powołać  jednostkę  gminy,  która 
zajmowałaby  się  boiskami,  przystankami  autobusowymi,  placami  zabaw, 
terenami  zieleni.   Jednostka  podsiadałaby  sprzęt,  samochód,  stwierdził,  że 
korzyści byłyby takie, że gmina nie organizowałaby    przetargi np.  na koszenie 
trawy.  Powiedział,  że  do  tematu  powróci  i  będzie  radnych  namawiał  o 
powołanie takiej jednostki. 

Radny A. Hałuszka poprosił o informację dlaczego poprzednia rada nie wyraziła 
zgodę  na  powołanie  takiej  jednostki.  Zadał  pytanie,  czy  przesłanką  było 
generowanie  kosztów  administracyjnych  jak  kierownik,  ludzie 
odpowiedzialnych za zadania. Jego zdaniem pomysł jest dobry. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że być może okres był nie dobry do powołania 
nowej jednostki, gdyż w tym momencie likwidacji uległa spółka OSIR. Radni 
się nie zdecydowali na powołanie jednostki.  Do spółki OSiR będzie się jeszcze 
powracać  gdyż  np.  posprzedawane  były  tereny  bez  możliwości  dojazdu  do 
sprzedanych działek. 

Radny E. Joachimiak stwierdził, że powołano pracowników, którzy pewną część 
zadań wykonuje, bez tworzenia nowej placówki. Pracownicy zostali przypisani 
istniejącemu wydziałowi promocji. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że komisje powinni w ciągu kadencji  się zająć 
następującymi  tematami,  można   utworzyć  jedną  centralną  jednostkę,  która 
zajmowałaby  się  obiektami  sportowymi,  łącznie  z  halą.  Drugim tematem są 
jednostki kultury na terenie gminy. W takiej strukturze jakiej są, to  jest przerost 
administracyjny, jeśli reorganizacji    się dokona,  będą środki na inwestycje i 
poprawę infrastruktury. Tematy będą poddane pod dyskusje w roku 2015 i radni 
będą   musieli  podjąć  stanowisko  do  tych  tematów.  Jeśli  chodzi  o  wnioski 
sołectw,  to  jest  koncert  życzeń,  coś  corocznie  będzie  realizowane  ale  nie 
wszystko. Wieś ma duże zaległości, brakowało na wsi realizacji inwestycji. W 
miesiącu  lutym  będzie  dyskusja  na  temat  przyszłości  budowy  sieci 
kanalizacyjnej  na  terenie  naszej  gminy.  Musimy  opracować  strategię,  które 
wioski  będą  podłączone  do  kanalizacji  i  oczyszczalni  zbiorowej.  Przyjedzie 
firma  z  Poznania  i  przedstawi,  co  można  zrobić  w  gminie  Trzcianka. 
Realizowane będzie oświetlenie solarowe  we wsi Biała i Radolinie.  Będzie 5 
punktów. Uzgodnienia z energetyką są robione i będziemy się przyglądać jak 
lampy  solarne  będą  się  zachowywać  w  terenie.  Poinformował,   że  na  ul. 
Chrobrego stoją na środku drogi słupy energetyczne, bardzo długo trwały prace 
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uzgodnieniowe,  w  tym roku  dopiero  będzie  projekt  techniczny,  w  kolejnym 
będzie  wykonanie.  W każdej  wsi  coś  jest,  albo  będzie  robione.  W Górnicy 
Gmina przymierza się do czyszczenia stawu.  Okazało się, że staw we wsi jest 
stawem chronionym.  Na wsi jest zwiezione 2 tys. ton materiałów na poprawę 
stanu dróg. 

Radna  J.  Durejko  stwierdziła,  że  we  wsi  Górnica  potrzebna  jest  droga,  nie 
potrzeba tam chodników. 

Radny  Łukasz  Walkowiak  zadał  pytanie  czego  dotyczy  zapis  w  budżecie 
pomoc dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań  profilaktycznych dla 
osób nietrzeźwych. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest to pozycja na utrzymanie osób w izbie 
wytrzeźwień  w  Pile.   Jest  spisane  porozumienie  z  gminą  Piła.   Koszt 
jednodniowego pobytu jest duży gdyż jest tam zapewniona opieka medyczna, 
sanitarna.   Często  zdarza  się  tak,  że  większość  przebywających  naszych 
mieszkańców gminy, nie mają środków finansowych, bo nie pracują więc gmina 
musi za nich płacić. Obowiązek taki wynika z ustawy. 

Radny  Edward  Joachimiak  stwierdził,  że  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Opinia do projektu budżetu gminy Trzcianka na rok 2015

Radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji  poinformował, że zgodnie z 
zakresem działania komisji,  na dzisiejszym posiedzeniu komisja szczegółowo 
przeanalizuje działy i wyrazi do nich opinię w celu przekazania jej do Komisji 
Gospodarczej, na posiedzenie w dniu 15 grudnia:
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział 852 Pomoc Społeczna
Dział 853 i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 801 Oświata i wychowanie
Komisja  po  zapoznaniu  się  z  projektem  budżetu  na  rok  2015,  w  wyniku 
głosowania  jawnego,  wyraziła  jednogłośnie  opinię  pozytywną.  Głosowało  9 
radnych. Nieobecny na posiedzeniu radny A. Prankiewicz.

Dział 851 Ochrona zdrowia
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Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2015, 
w  wyniku  głosowania  jawnego,  wyraziła  jednogłośnie  opinię  pozytywną. 
Głosowało  7  radnych.  Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  A.  Prankiewicz,  w 
głosowaniu nie uczestniczyli radni A.Hałuszka, W. Natkaniec.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2015, 
w  wyniku  głosowania  jawnego,  wyraziła  jednogłośnie  opinię  pozytywną. 
Głosowało  7  radnych.   Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  A.  Prankiewicz,  w 
głosowaniu nie uczestniczyli radni A.Hałuszka, W. Natkaniec.

Dział 853 i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2015, 
w wyniku głosowania jawnego, wyraziła jednogłośnie opinię pozytywną. 
Głosowało  7  radnych.   Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  A.  Prankiewicz,  w 
głosowaniu nie uczestniczyli radni A.Hałuszka, W. Natkaniec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2015, 
w  wyniku  głosowania  jawnego,  wyraziła  jednogłośnie  opinię  pozytywną. 
Głosowało  7  radnych.   Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  A.  Prankiewicz,  w 
głosowaniu nie uczestniczyli radni A.Hałuszka, W. Natkaniec.

Ad 5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  organizowanej w dniu 11 
grudnia 2014 r. 

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że prosi o wykreślenie z uzasadnienia 
projektu  dwukrotnie  powtórzonego  zapisu  działu  853.  Dodał,  że 
jeszcze należy uzupełnić zapisy o  temat ul. Lelewela dotyczy budowy 
chodnika w tej ulicy. W pierwszej kolejności było wykonanie jezdni, 
natomiast   istniejący  chodnik  jest  w  bardzo  złym stanie.   Różnica 
pomiędzy  istniejącym  chodnikiem  a  jezdnią  wynosi  20  cm. 
Przedłużenie  wykonania nawierzchni jezdni  o  8 m oraz przebudowa 
chodnika, gdzie ich koszt to kwota 98 tys. zł.   Druga sprawa to sprawa 
Altvatera  i  świadczenia  przez  tą  firmę  usług.   Stwierdził,  że  firma 
zagroziła,  że  wystąpi  na  drogę  sądową  o  nieprawne  użytkowanie 
pojemników.  Zgodnie  z  zawartą  umową  firma  powinna  stawiać 
pojemniki ok. 9 tys. sztuk i sukcesywnie je przekazując. Tego firma nie 
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wykonywała.   Gmina  chce  wystąpić  na   drogę  sądową  o 
odszkodowanie  w  wysokości  1.650.000,00  zł.  za  nie  wprowadzenie 
pojemników w system gospodarki odpadami przez firmę.  Gmina musi 
na te działanie przeznaczyć kwotę 85 tys. zł- opłaty sądowe. Gmina ma 
ok. 50 tys.  firmy Altvater 50 tys. środków depozytowych na koncie. 

   
     Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych. 

b) ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  
w budżecie gminy Trzcianka na 2014 rok, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego,

       Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

c)  wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

d)  ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

e)  zmiany   uchwały   Nr  LIV/360/13  Rady   Miejskiej   Trzcianki  z  dnia 
28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

f) wskazania  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do 
dokonywania  czynności  dotyczących  podróży  służbowych 
przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

g) zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 
r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 
Trzcianki,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

h) zbycia nieruchomości,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

i) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  
w rejonie ulicy Wieleńskiej,
Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

j) zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
    2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości 
zamieszkałej, 
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   Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.
k) wieloletniej prognozy finansowej
    Komisja wypracowała opinie pozytywną. Glosowało za 7 radnych.

Ad 6.Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
Styczeń

1.Pl.  Pocztowy  –  modernizacja,  przebudowa,  harmonogram prac  związanych 
z przygotowaniem inwestycji – informacja Burmistrza.
2.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.

3.Sprawy wniesione do komisji.

Luty

1.Analiza  Strategii Rozwoju  Gminy Trzcianka.

2.Informacja  o  realizacji  zadań  przez  Miejsko-Gminy  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej.

3.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  Trzcianki.

4.Sprawy wniesione do komisji.

Marzec

1.WPI gminy Trzcianka na lata 2015 – 2020.
2.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  Trzcianki.

3.Sprawy wniesione do komisji.

 Kwiecień 

1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem subkont przeznaczonych do dysponowania 
w  ramach  działalności  gospodarczej  w  szkołach  podstawowych 
i gimnazjach gminy Trzcianka.

2.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  Trzcianki

3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj 

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Wypracowanie 
opinii komisji. 

2.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  Trzcianki
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3.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec

1.Analiza przedłożonych przez Komisję Środowiska i Rozwoju Wsi  
materiałów  nt.  świetlic  wiejskich  znajdujących  się  na  terenie  gminy. 
Wypracowanie stanowiska do przedłożonej informacji. 

2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze.

3.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej  Trzcianki

4.Sprawy wniesione do komisji.

Ad 7. Wolne wnioski.
Nie wniesiono wniosków.

Ad 8. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek   Czesław Rogosz
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