
P r o t o k ó ł  Nr LIX/14

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 27 marca 2014 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1500. 
Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  19  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2.  Nieobecny W.  Magdziarz  oraz  J.  Kłundukowski,  który  zmarł 
24.03.2014 r. 
Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Włodzimierz 
Ignasiński. Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi  załącznik 
nr 4.
Przed  rozpoczęciem  obrad  uczczono  minutą  ciszy  pamięć  radnego  Jana 
Kłundukowskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. 

Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejski  pan  Włodzimierz  Ignasiński 
witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,
- panią Grażynę Zozula Zastępcę Burmistrza Trzcianki,
- panią Grażynę Kasperczak Sekretarza Gminy Trzcianka,
- panią Teresę Karasińska Główną Księgową,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- panią mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę,
- sołtysów,
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 
 



Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 19 radnych, co przy 
ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy którym może obradować 
i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki. 
Przewodniczący Rady wyznaczył do liczenia głosów w głosowaniach jawnych 
radnych P. Złocińskiego i M. Wydartego. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.
Porządek  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie,  wraz  z  pozostałymi  materiałami, 
zgodnie ze statutowym terminem, na 7 dni przed sesją.  
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwały:
1) w  sprawie  wskazania  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do 

dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych przewodniczącego 
Rady Miejskiej Trzcianki;

2) w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Jana  Jerzego 
Kłundukowskiego.

Innych uwag do porządku obrad nie było. Poprawki do porządku obrad poddano 
pod głosowanie. 

Radni przyjęli wprowadzenie projektu uchwały w sprawie:
1) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do dokonywania 

czynności dotyczących podróży służbowych przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki w punkcie 4m) w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0;

2) stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu  radnego Jana Jerzego Kłundukowskiego  
w punkcie 4n) w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Wprowadzone projekty uchwał rozdano radnym, jak w załącznikach nr 5 i 6. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów:

a) nr LVII/14 z 27.02.2014 r., 

b) nr LVIII/14 z 6.03.2014 r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
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b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków 
      stanowiących fundusz sołecki,
c) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

      bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2014 roku,
e) konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania,
f) konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i zasad jego 
    przeprowadzania,
g) utworzenia Zespołu Szkół w Siedlisku i nadania mu aktu założycielskiego,
h) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów 
    posłów do Parlamentu  Europejskiego zarządzonych na  dzień  25 maja  
    2014 r.,
i) zbycia nieruchomości,
j) wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  zawarcia  
    umów dzierżawy,
k) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  

przestrzennego  miast  Trzcianki  w  rejonie  ulicy  Wspólnej  –  rozbudowa  
cmentarza komunalnego,

l) wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury 
wydawania  decyzji  o  ustaleniu  warunków  lokalizacyjnych  i  podziału 
nieruchomości,

m) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do dokonywa-
nia czynności dotyczących podróży służbowych przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzcianki,

n)  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Jerzego Kłundukowskiego.

5.  Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  
z realizacji wniosków. 

6.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. 

7.  Informacja o pismach adresowanych do Rady. 

8.  Zamknięcie obrad. 
Radni przystąpili do obrad zgodnie z ww. porządkiem obrad. 

Ad 3) Przyjęcie protokołów:

Ad 3a) protokół nr LVII/14 z 27.02.2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 16, 
przeciw 0, wstrzymujących 3. 
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Ad 3b) protokół nr LVIII/14 z 6.03.2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 16, 
przeciw0, wstrzymujących 3. 

Ad 4a) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014.
Radnym rozdano kserokopię pisma Burmistrza Trzcianki FN.3021.30.2014.IZ  
z 27.03 2014 r. w sprawie zamiany do uchwały, jak w załączniku nr 7.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że zaproponowana zmiana na dzisiejszej sesji 
związana jest z tematem, który od 7 lat był dyskutowany i miał być zrealizowany 
ze  środków Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  po  przejęciu  terenów os.  XXX 
Lecia w Trzciance, o co bardzo starał się nieżyjący już dziś Wiceprzewodniczący 
Rady  Jan  Kłundukowski.  Zmiana  dot.  wprowadzenia  środków  na  realizację 
zadania w kwocie 388.448 zł. Jest to zadanie, na które gmina otrzymała środki 
z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  jednak  gmina  w  części  będzie  musiała 
dołożyć do chodników i oświetlenia osiedla, natomiast drogi z tych środków do 
15 czerwca zostaną zakończone. Dodatkowo dzisiaj zaproponowano poprawkę do 
budżetu,  związaną  z  dotacją  8.000  zł  z  zakresu  administracji  rządowej,  na 
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania dział 
852.rozdział 85219. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  ww.  pismo  Burmistrza,  a  następnie  poddał 
poprawkę pod głosowanie:
„Dochody i wydatki zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 8.000 zł.  
Dotację należy ująć w § 2010. Środki  z dotacji  przeznacza się na wypłacenie  
wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę tego zadania z art. 18 ust. 1  
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”. 
Poprawka została przyjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Innych głosów nie było. Projekt uchwały podda no pod głosowanie. 

Uchwała Nr LIX/433/14 Rady Miejskiej Trzcianki  w sprawie  zmiany uchwały 
budżetowej  na  rok  2014  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 8.  
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Ad  4b) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy Trzcianka środków 
stanowiących fundusz sołecki.
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosownie.

Uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków stanowiących fundusz 
sołecki  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9. 

Ad 4c) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie  opłaty 
targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka. 
 
Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  przedstawiony  projekt  zmienia  system 
naliczania  opłat  na  targowisku  miejskim.  Zmiany  są  wypracowane  wspólnie  
z  podmiotami  gospodarczymi,  które  na  targowisku  świadczą  usługi.  W  tym 
temacie odbyły się trzy spotkania, na których omawiano poszczególne propozycje 
i jest to jakby taki środek tych uzgodnień, bo pod każdego handlującego nie ma 
możliwości  dopasowania  stawek.  Uchwała  wejdzie  w  życie  po  ogłoszeniu  
w  dzienniku  urzędowym  i  od  1  maja  obowiązywałyby  te  stawki  na  naszym 
targowisku. Stawki zróżnicowano na poszczególne dni tygodnia, które różnią się 
ilością handlujących. Targowisko będzie do dyspozycji przez cały tydzień.  

Radna J.  Durejko pytała czy stawki były konsultowane z osobami,  których to 
dotyczy. 

Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że jak powiedział wcześniej tak. 
Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LIX/435/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  opłaty targowej 
pobieranej  na  terenie  gminy  Trzcianka  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 10. 

Ad  4d) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2014 roku.
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Radnym  rozdano  kserokopię  poprawek  wypracowanych  przez  Komisję 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji, jak w załączniku nr 11. 

Radny K. Oświecimski na wstępie swojej wypowiedzi wyjaśnił, że ww. projekt 
uchwały był, po pracach jego Komisji oraz Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi, 
wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji do dalszych prac na komisjach,  
z sugestią podjęcia uchwały na kolejnej sesji. Nad tym projektem pracowały dwie 
Komisje  na  wspólnym  posiedzeniu  tj.:  Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki  i  Promocji  oraz  Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi.  Na  tymże 
posiedzeniu doszło do nerwowych sytuacji, co było wynikiem nieprawidłowego 
pokierowania  przez  niego  obradami  Komisji,  dlatego  też  chciałby  oficjalnie 
przeprosić Przewodniczącą Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi za to, iż tak to 
wyszło, co nie było zamierzonym atakiem w jej kierunku, a jedynie pokazaniem 
braków w omawianej uchwale. 
Radny K. Oświecimski skierował podobne przeprosiny w kierunku pracowników 
Urzędu,  którzy uczestniczyli  w tym posiedzeniu.  Dodał,  że  chodziło głównie  
o pokazanie luk w projekcie uchwały. 
Kontynuując stwierdził,  że dalsze prace nad uchwałą odbywały się oddzielnie. 
Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  wypracowała  swoje 
propozycje,  które  dotyczyły  wprowadzenia  elementu  edukacji  do  projektu 
uchwały. Po konsultacji z panią Mecenas dowiedział się, że są rozstrzygnięcia, 
które nie mówią wprost, że nie powinno być elementów związanych z edukacją, 
a określają, że nie powinno być takich elementów i nie jest to stanowisko naszego 
Wojewody.  Była  również  kwestia  uzyskania  opinii  poszczególnych instytucji  
i środowisk, które wcześniej ten projekt opiniowały, jeżeli wprowadzony będzie 
nowy element, tj. zapisy dotyczące edukacji. Pani Mecenas twierdzi, że te opinie 
będą niezbędne, stąd odstąpiono od tego wniosku, natomiast  Komisja przyjęła 
wniosek, że już w tym roku będą prace nad nowym projektem uchwały na 2015 r. 
i wówczas będą wprowadzone zapisy o elementy, o których dyskutowano, a które 
przekazano radnym na piśmie  dzisiaj  przed sesją.  Projekt  wypracowany przez 
Komisję Bezpieczeństwa zostanie przedstawiony Komisji Środowiska i Rozwoju 
Wsi, która ostatecznie zaopiniuje propozycję uchwały. 
W dalszej części swojego wystąpienia odniósł się do wypowiedzi internautów, 
którzy  pisali  o  obradach  Komisji  oraz  artykułu  trzcianeckiego  dziennikarza. 
Stwierdził,  że  w  swojej  wypowiedzi  pani  Bratek  pomówiła  panią  radną  
J.  Durejko,  jak  również  i  jego,  sugerując,  że  projekt  omawianej  uchwały 
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ewidentnie jest promowany przez niego, aby przysporzyć korzyści Pogotowiu dla 
Zwierząt w wysokości 270.000 zł.  
Radny K. Oświecimski zaprzeczył takim domysłom pani Bratek, twierdząc, że 
nie miał  nic wspólnego z redagowaniem treści uchwały, poza zmianami,  które 
Komisja chciała wprowadzić. Podkreślił, że jest to pomówienie przez internautę, 
który nie zna zagadnienia. Środki w budżecie są już po przetargu i przeznaczone 
na konkretne zadania.   
Radny  K.  Oświecimski  odniósł  się  również  do  wypowiedzi  pana  
M. Gawrycha, podkreślając, że pan Gawrych spóźnił się na komisję i nie słyszał 
w całości jej przebiegu, natomiast w swoim artykule napisał, że przewodniczący 
Komisji nie grzeszył znajomością zagadnień, natomiast Pogotowie dla Zwierząt 
nie  ma  możliwości  wykonywania  tych  zadań,  ponieważ  nie  ma  możliwości 
monitorowania zwierząt, które weźmie pod swoja opiekę. 
Radny  K.  Oświecimski  wyjaśnił,  że  umowa  zawiera  elementy  związane  
z monitorowaniem adopcji danego zwierzęcia, dlatego trzeba znać zagadnienia,  
o których się pisze, a nie zarzucać brak wiedzy innym. 
Kończąc wypowiedź prosił o przyjecie omawianego projektu uchwały. 

Radny  A.  Cija  podkreślił,  że  po  wyjaśnieniach  przedmówcy  należy  przyjąć 
projekt w takiej formie, natomiast pracować nad projektem uchwały na 2015 r. 
Zwrócił uwagę, że nie może zgodzić się z procedurą prac nad tą uchwałą, kiedy 
to pojawia się projekt uchwały, który jest opiniowany przez różne instytucje,  
i  radni  nie  mogą  zgłosić  żadnych  poprawek,  bo  projekt  jest  zaopiniowany  
i wymagana jest ponowna procedura opiniowania. 
Radny Cija pytał, kiedy radni mogą coś zmienić.  Przecież są to tylko opinie,  
a  Rada  ma  ostatnie  zdanie.  Opinie  nikogo  nie  wiążą,  a  są  to  tylko  sugestie. 
Natomiast, jeżeli projekt musi mieć te opinie, najpierw są prace na komisjach  
i projekt jest przyjmowany przez Radę, i dopiero wówczas trafia do pozostałych 
środowisk do zaopiniowania. Po opiniach, Rada podejmuje uchwałę, bo inaczej 
nic nie można będzie zmienić. 
Radny  A.  Cija  pytał,  skoro  uchwała  nie  jest  tylko  programem  opieki  nad 
bezdomnymi  zwierzętami,  ale  również  ma  zapobiegać  bezdomności,  to  jak 
realizować  zapobieganie  bezdomności  nie  edukując  ludzi.  Edukacja  jest 
podstawowym elementem. Są uchwały, w których edukacja jest na pierwszym 
miejscu. 
Odnosząc  się  do  przedstawionego  radnym  rozstrzygnięcia  nadzorczego 
Wojewody Lubuskiego (załącznik nr 12) zwrócił uwagę, że Wojewoda Lubuski 
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twierdzi, że nie powinno zamieszczać się takich zapisów w uchwałach, co wcale 
nie oznacza, że nie można ich zamieszczać. Jest równica między wyrażeniami 
„nie powinno” a „nie można”.
Podsumowując dyskusję, radny stwierdził, że uchwała na 2015 r. powinna być 
przyjęta  w  połowie  2014  r.  i  w  tym  kierunku  będą  prace  i  będzie  czas  na 
konsultacje  takich  uchwał,  ale  jest  prośba,  aby na kwiecień  przygotować taki 
projekt uchwały do obróbki komisji.  
Radna  J.  Durejko  podkreśliła,  że  nie  zdawała  sobie  sprawy,  że  ten  program 
wywoła tyle emocji, a ona niejako stanie się jego ofiarą. 
Radna zgodziła się z wypowiedzią przedmówcy, że program na 2015 rok można 
poszerzyć  o  zapisy  dot.  edukacji.  Takie  elementy  można  ująć  w  punkcie 
poszukiwanie właścicieli zwierząt. Dodała, że są instytucje, które edukacje w tym 
zakresie prowadzą, a są to miedzy innymi szkoły. 
Poruszyła  również  kwestię  artykułu  pani  Bratek  cytując  fragment  dot. 
gospodarstwa  rolnego,  które,  jak  wynika  z  programu,  ma  opiekować  się 
przejętymi zwierzętami oraz fragment artykułu dot. radnej i jej męża. Dodała, że 
artykuł mógł  przyczynić się do rezygnacji  wskazanego gospodarstwa rolnego  
z  udziału  w  tym  programie,  czego  udało  się  jednak  uniknąć  dzięki  jej 
umiejętnością mediacyjnym. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/436/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2014 roku została podjęta w głosowaniu: 
za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 13. 

Ad  4e) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania.

Radna J. Durejko poinformowała, że projekt uchwały i jak i kolejny projekt były 
omawiane  na  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  i  prosiła  o  ich  przyjecie  
w całości. 
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Uchwała Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie konkursu „Piękna 
Wieś”  i  zasad  jego  przeprowadzania  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 14.

Ad 4f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie konkursu 
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i zasad jego przeprowadzania. 

Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/438/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  konkursu 
„Najładniejszy  Wieniec  Dożynkowy”  i  zasad  jego  przeprowadzania  została 
podjęta w głosowaniu:  za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 15. 
      
Ad  4g) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół w Siedlisku i nadania mu aktu założycielskiego.
Radnym  rozdano  opinię  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  z  19.03.2014  r.,
jak w załączniku nr 16. Przewodniczący Rady odczytał jej fragmenty. 

Radny M. Dąbrowski pytał o opinie rad rodziców i rad pedagogicznych. 

Pani G. Zozula Zastępca Burmistrz wyjaśniła, że nie ma obowiązku zasięgania 
takich opinii. Obowiązkiem rad pedagogicznych szkół było zaopiniowanie aktu 
założycielskiego. Rady pedagogiczne wypowiedziały się negatywnie, chociaż nie 
jest to opinia negatywna tak do końca, bo większość wstrzymała się od głosu. 
Związki Zawodowe wypowiedziały się pozytywnie na temat połączenia szkół  
w jeden Zespół. 

Radna J. Durejko wyjaśniła, że są różne opinie. Pracownicy byli za, a na dzień 
dzisiejszy zdania są pomieszane i trudno określić jednoznacznie opinię. 

Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/439/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  utworzenia 
Zespołu Szkół w Siedlisku i nadania mu aktu założycielskiego  została podjęta  
w głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik 
nr 17. 
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Ad  4h) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
utworzenia  odrębnego  obwodu głosowania dla  przeprowadzenia  wyborów 
posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  zarządzonych  na  dzień  25  maja  
2014 r.  
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/440/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  utworzenia 
odrębnego  obwodu  głosowania  dla  przeprowadzenia  wyborów  posłów  do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. została podjęta 
w głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 18.
 
 Ad 4i) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie  zbycia 
nieruchomości.
Radnym  rozdano,  jako  materiał  pomocniczy  do  uchwały,  kserokopię  mapek 
terenów,  na  których znajdują  się  zbywane  nieruchomości,  jak  w  załączniku  
nr 19.
Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/441/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie zbycia 
nieruchomości  została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 
0. Uchwała stanowi załącznik nr 20. 

Ad  4j) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  zawarcia 
umów dzierżawy.

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiadając  na  pytanie  radnej  J.  Durejko,  czego 
uchwała  dotyczy,  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  jest  wyjściem  na  przeciw 
oczekiwaniom  Spółdzielni  Socjalnej  BIS-KAM,  która  na  dzień  dzisiejszy 
prowadzi  działalność  polegającą  na  prowadzeniu  klubu  malucha  w  budynku 
TTBS.  Spółdzielnia  chce  poszerzyć  swoją  działalność  poprzez  otwarcie 
kolejnych oddziałów żłobkowych.  Jest  to  Spółdzielnia  Socjalna,  która  nie  ma 
własnego  kapitału,  a  zgodnie  z  ich  informacjami,  mają  szanse  na  pozyskanie 
takich środków. Gmina ma budynek, na który w zasadzie nie ma pomysłu, a który 
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ulega  ruinie.  Nie  ma  zainteresowania  deweloperów tym obiektem czy  jakiejś 
instytucji, która byłaby zainteresowana jej nabyciem. 

Radny P. Kolendowicz zwrócił uwagę na przystosowanie tego obiektu, czy nie 
będzie  tak,  że  tej  Spółdzielni  nie  będzie  stać  na adaptację  i  za  chwilę  gmina 
będzie miała wnioski o środki na ten cel. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  spotykał  się  z  przedstawicielkami 
Spółdzielni trzykrotnie. Spółdzielnia ma opracowany kosztorys na remont tego 
budynku, który sięga kwoty ponad 300.000 zł, a  czy Spółdzielnia pozyska środki 

i  będzie  mogła  remontować  obiekt  to  kolejny  temat,  ale  bez  zgody  Rady  na 
oddanie  w  użytkowanie  tego  obiektu  uniemożliwia  się  staranie  o  środki  na 
remont.   Obiekt  oddawany jest  w użytkowanie,  a  do tej  pory nikt  nie  zgłosił 
żadnego  zainteresowania  tym obiektem,  kupna  czy  innej  propozycji  nie  było. 
Obiekt niszczeje, a gmina ponosi koszty. Jeżeli Spółdzielnia będzie miała szanse 
prowadzić działalność i zaadaptować pomieszczenia, gdyby pozyskali środki na 
remont, to w późniejszym etapie można będzie rozmawiać o zbyciu obiektu, ale 
na tym etapie takich środków nie posiadają.  

Radny  P.  Kolendowicz  sugerował,  aby  w  umowie  zawrzeć  jakiś  termin 
graniczny,  do  którego  powinni  obiekt  zaadaptować,  aby  nie  okazało  się,  że 
budynek będzie stał kolejny rok, bo nie uda się im zdobyć środków. 

Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LIX/442/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy  została 
podjęta w głosowaniu:  za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 21. 

Ad  4k) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miast  Trzcianki  w  rejonie  ulicy  Wspólnej  –  rozbudowa 
cmentarza komunalnego.
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  że jest  to zmiana planów, co do rozbudowy 
cmentarza  komunalnego  w  Trzciance.  Po  dyskusji  z  Dyrektorem  Lasów 
Państwowych określono tereny, którymi gmina dysponuje oraz obszar, którym 
byłaby  zainteresowana  przy  rozbudowie  cmentarza  komunalnego.  Jest  to 
wskazanie  konkretnego  obszaru.  Trwa  wycena  majątku  gminnego  i  majątku 
Lasów Państwowych, ma dojść do wymiany gruntów w taki sposób, aby żadna 
strona nie dopłacała. Po przejęciu terenu, będzie wniosek do Ministra Środowiska 
o zgodę na wylesienie tego terenu. Może gmina będzie musiała ponieść koszty 
tego  wylesienia  po  przeliczeniu  całości  lasu.  Jest  również  możliwość 
wykonywania prac etapami,  wówczas  może uniknie się dodatkowych opłat  za 
wylesienie. Poszerzenie cmentarza jest sprawą bardzo pilną, bo za rok - półtora 
będą braki miejsc pochowku na naszym cmentarzu, dlatego sprawy należy dość 
szybko regulować. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LIX/443/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  miast 
Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego została 
podjęta w głosowaniu:  za 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 22.  

Ad  4l) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury 
wydawania  decyzji  o  ustaleniu  warunków  lokalizacyjnych  i  podziału 
nieruchomości.

Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/444/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie wystąpienia 
pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury  wydawania  decyzji  
o ustaleniu warunków lokalizacyjnych i podziału nieruchomości  została podjęta 
w głosowaniu: za 15, przeciw 0, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik 
nr 23.  

Ad  4m) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do dokonywania 
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czynności  dotyczących  podróży  służbowych  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki.

Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/445/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie wskazania 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do  dokonywania  czynności 
dotyczących podróży służbowych przewodniczącego Rady Miejskiej  Trzcianki 
została  podjęta  w głosowaniu:  za  19,  przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 24.  

Ad  4n) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Jerzego Kłundukowskiego.

Radni uwag nie mieli. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LIX/446/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Jana Jerzego Kłundukowskiego  została podjęta  
w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 25.

Ogłoszono 10 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 5. 

Ad 5) Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  
z realizacji wniosków. 

Radni otrzymali informację Burmistrza na piśmie, wraz z materiałami na sesję 
(załącznik nr 1). 

Burmistrz K. Czarnecki uzupełnił, że w ostatnim czasie odbywają się spotkania 
i  dyskusje  związane  ze  środkami,  które  mają  pojawić  się  na  lata  2014-2020. 
Nakreślane  są  pewne  kierunki,  natomiast  fachowcy  od  środków  unijnych 
twierdzą, że Wielkopolski Program Regionalny ma być zamknięty do lipca br.,  
a następnie  przedstawiony Komisji  Europejskiej,  która ma 6 miesięcy na jego 
akceptację. Po tym okresie czasu będzie dopiero podpisanie i można powiedzieć, 
że środki z programu 2014-2020 będą udostępnione w 2015 r., dlatego należałoby 
skupić się nad tym co chcemy zrobić. 
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W  dniu  dzisiejszym  wprowadzono  środki  pozyskane  w  ramach  współpracy  
z Agencją Nieruchomości Rolnych. Została podpisana umowa i zadanie będzie 
realizowane. Udało się pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania na remont 
świetlicy w Siedlisku.  Do połowy lipca zadanie będzie wykonane. 

Podział środków unijnych będzie na duże aglomeracje. Poznań załapuje się na 
takie  warunki.  Podjęto  inicjatywę,  aby  okręg  pilski  mógł  aplikować  o  takie 
środki, ale takiej uchwały nie udało się uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim. 
Natomiast jako gmina przyległa do powiatu pilskiego, bo Piła i niektóre gminy 
z  powiatu  pilskiego  znalazły  się  w  obszarze  strategicznej  interwencji  mamy 
możliwość  pozyskania  19  mln  zł,  z  zastrzeżeniem,  że  zadania  powinny  być 
realizowane  wspólnie  z  innymi  gminami.  Pierwsze  spotkanie  robocze  w  tym 
temacie odbędzie się w dniu jutrzejszym. 

Wczoraj  odbyło  się  w  Gorzowie  spotkanie  gmin  należących  do  EUWT 
Eurodystrykt  Trans-Oderana,  która  stara  się  nawiązać  współpracę  między 
wielkopolską,  woj.  lubuskim i  Brandenburgią.  Na  tej  podstawie,  wzdłuż  linii 
kolejowej Berlin-Piła, na szerokości 7 km na terenie Niemiec i 15 km na terenie 
Polski, można by aplikować o środki na zmianę infrastruktury technicznej. Nasza 
gmina  wymieniła  potrzeby  w  zakresie  remontu  dworca  PKP  w  Trzciance, 
budynku  internatu  przy  ul.  Mickiewicza,  rewitalizację  centrum  miasta  
z przeniesieniem dworca PKS, budowę dróg rowerowych na obszarze gminy oraz 
wymianę grupo społecznych, dzieci i młodzieży. Niestety są obawy, że będzie 
trudno  pozyskać  środki  na  realizację  tych  zadań,  bo  brakuje  przychylności 
Urzędu  Marszałkowskiego  do  tych  zadań.  Ministerstwo  Gospodarki  po 
prezentacji  przychyliło  się  do propozycji,  ale  wpisano,  że  jesteśmy członkiem 
EUWT z ograniczoną odpowiedzialnością. Urząd Marszałkowski jest pozytywnie 
nastawiony  do  przebudowy  dworca  PKP  w  Pile  oraz  linii  kolejowej  Piła  - 
Poznań. Tak naprawdę może się zdarzyć, że zostanie zmodernizowany odcinek 
Berlin-Krzyż, natomiast jeżeli chodzi o odcinek Krzyż-Piła trzeba będzie podjąć 
duże działania, aby było to kontynuowane. Gminy wchodzące w skład EUWG są 
jednomyślne  i  zdeterminowane,  aby całe  zadanie  z Berlina do Piły wykonać  
i wspólnie będziemy się starali o te środki. Gminy będą musiały podjąć stosowne 
uchwały  i  będzie  określona  składka  członkowska.  Będzie  utworzone  biuro  
w  Gorzowie  Wielkopolskim,  w  którym  będą  zatrudnione  dwie  osoby  do 
przygotowania  wszystkich  wniosków  o  środki  unijne.  Od  1  maja  zostanie 
uruchomiona  linia  kolejowa Berlin  -  Gorzów,  a  17  maja  br.  wyjedzie  pociąg 
relacji  Berlin-Krzyż,  aby członkowie  ugrupowania  mogli  zwiedzić  i  zobaczyć 
obszary wzdłuż linii kolejowej. 
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W  międzyczasie  odbyło  się  spotkanie  z  dyrektorem  PKS  Wałcz,  wspólnie  
z przewodniczącym Komisji Gospodarczej, rozmawialiśmy na temat możliwości 
przeniesienia dworca PKS w obręb budynku PKP. Warunki, jakie powinniśmy 
spełnić wstępnie określono. Majątek obecnego dworca PKS zostanie określony  
i będzie pisemna propozycja odsprzedaży tego terenu. 

Kolejne  spotkanie  odbędzie  się  z  dyrektorem PKP na  temat  przejęcia  dworca 
nieodpłatnie  czy  też  innej  formy.  Zaniedbania  remontowe  są  tu  bardzo  duże. 
Niektóre  pomieszczenia  po  wyremontowaniu  mogłyby  służyć  czy  podmiotom 
gospodarczym czy  stowarzyszeniom działającym na  terenie  naszej  gminy.  Po 
zamknięciu  tych  dyskusji  będzie  merytoryczna  dyskusja  na  temat 
zagospodarowania pl. Pocztowego i kosztów. Gdyby udało się pozyskać środki ze 
strategicznej interwencji na rewitalizację centrum miasta, można by solidnie się 
do tego przygotować i już w 2015 roku rozstrzygnąć przetargi. Dyskusja nad tym 
tematem będzie skutkowała zapisami w wieloletnim programie inwestycyjnym, 
który jeszcze w tym roku będzie przyjęty. 

Ad 6)  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. 

Radny A. Cija złożył wniosek na piśmie, jak w załączniku nr 26, który w dalszej 
części  swojego  wystąpienia  szeroko  uzasadnił.  Wniosek  dot.  ujęcia  budowy 
pływalni  w  wieloletnim  planie  inwestycyjnym  na  lata  20140-2020,  jak  
w załączniku nr 26. 

Uzasadniając  wniosek  przedstawił  kolejno  prezentację  pływalni  w  Wałczu, 
Złotowie i Kaczorach. Przypomniał, że o pływalni dość poważnie dyskutowano 
już w 2006 r., kiedy to powołano Komitet budowy pływalni. Organ wykonawczy 
niestety nie współpracował i nie wyznaczono wówczas nawet miejsca. 

Radny  A.  Cija  omówił  kolejno  pływalnie  w  Wałczu,  Złotowie  i  Kaczorach 
przedstawiając  swoją  prezentację.  Podsumowując  dodał,  że  ważne  są  drogi, 
oświetlenie i mieszkania, ale nie można patrzeć, że jak to wszystko się wykona to 
zrobi się pływalnie, bo nie zobaczą jej, nie tylko nasze dzieci, ale i wnuki. Dodał, 
że jeżeli chcemy ściągać firmy, które będą inwestowały w naszej gminie, należy 
coś pracownikom tych firm po pracy zaoferować. Cykl przygotowania jest dość 
długi i należy włożyć dużo pracy. Jest to okres ok. dwóch lat. 

Przypomniał radnemu P. Złocińskiemu, że oczekuje na odpowiedź na zapytanie 
z poprzedniej sesji. 
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Burmistrz K. Czarnecki stwierdził, że również myśli o tym temacie, bo na dzień 
dzisiejszy ma deklarację, że można pozyskać ciepło z linii technologicznej Sapy 
Aluminium,  gorzej  jest  z  terenem,  gdzie  taki  obiekt  mógłby  stanąć,  
a wykorzystanie ciepła Sapy jakby narzuca obszar za torami. Na dziś odchodzi 
się  od  budowy  pływalni  przez  samorządy,  a  preferowane  jest  partnerstwo 
publiczno-prywatne. Do tego tematu na pewno będziemy wracać i będą dyskusje 
i decyzje, czy taki obiekt w najbliższych latach powstanie w Trzciance. 

Ad 7) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęły: 

1) wniosek Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzciance z 3.03.2014 r. 
dot. udzielenia pomocy finansowej, jak w załączniku nr 27;

2) wniosek Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzciance z 3.03.2014 r. 
dot. zmiany uchwały w zakresie terminów składania wniosku o dotacje, jak  
w załączniku nr 28;

3) wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu z 25.02.2014 r., jak w załączniku nr 
29;

4) zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 17.03.2014 r., jak w za-
łączniku nr 30;

5) informacja  RIO w Poznaniu  z  13.03.2014  r.  dot.  wszczęcia  postępowania  
w odniesieniu do uchwały Nr LVII/413/14 z 27.02.2014 r., jak w załączniku 
nr 31

6) wnioski  mieszkańców  gminy  Trzcianka,  gminy  Czarnków  i  miasta  Piła 
(łącznie 39) które wpłynęły do UM Trzcianki w dniu 24.03.2014 r. w sprawie 
zawieszenia  postępowań  administracyjnych  związanych  z  lokalizacją 
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Trzcianka, jak w załączniku nr 32;

Radny  K.  Oświecimski  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Burmistrza  Trzcianki  czy 
wpłynął jakikolwiek wniosek w tej sprawie do gminy za pana urzędowania? 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  nie  wpłynął,  natomiast  było 
zainteresowanie  za  poprzednika  takimi  terenami  i  został  uruchomiony  proces 
opracowywania planu miejscowego. Proces ten został zawieszony i na tą chwilę 
nie  planuje  się  stawiania  wiatraków.  Jeżeli  Firma  się  odezwie,  jeżeli  będzie 
zainteresowana  taką  inwestycją,  to  na  dzień  dzisiejszy  prawo  mówi  o  strefie 
500m od zabudowy.  Zgodnie z  planem miejscowym takie  warunki  można by 
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spełnić.  Jeżeli  się  odezwą  to  nie  będzie  prawnych  możliwości  zablokowania 
takiej inwestycji. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  radnym  projekt  odpowiedzi  na  wniosek 
państwa  Wojtaszyn  dot.  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w związku  
z  brakiem  możliwości  korzystania  z  tej  nieruchomości.  Projekt  odpowiedzi 
stanowi załącznik nr 33 do protokołu. Dodał, że wniosek ten był rozpatrywany 
na posiedzeniach komisji. 

Radni nie mieli uwag do projektu odpowiedzi na pismo dot. zwolnienia z podatku 
od nieruchomości państwa Wojtaszyn. 

Ad 8) Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował  
wszystkim za udział w sesji, zamknął LIX sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

      Protokolant      Przewodniczący Rady
    

Marzena Domagała                          Włodzimierz Ignasiński
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