
P r o t o k ó ł  Nr X/15

z sesji Rady Miejskiej  25 czerwca 2015 r. 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się 
o godz. 13.00, a zakończyła 17.15.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1. 

W  sesji  uczestniczyło  20  Radnych,  zgodnie  z  załączoną  lista  obecności  – 
załącznik nr 2. 

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Edward 
Joachimiak.

Protokołowała Maria Boduszek inspektor ds. obsługi Rady.

W sesji uczestniczyli również:

- sołtysi sołectw Trzcianka – lista obecności stanowi załącznik nr 3,

- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki – lista obecności stanowi załącznik 
nr 4.

Przed  otwarciem  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Edward  Joachimiak 
wręczył kwiaty radnemu Adamowi Prankiewiczowi, który 20 czerwca 2015 r. 
zawarł związek małżeński. Przewodniczący w imieniu radnych życzył wszelkiej 
pomyślności na nowej drodze życia i pogratulował tej decyzji. 

Przed  otwarciem   sesji  w  sprawie  linii  kolejowej  Piła  –  Berlin,  głos  zajął 
Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki.  Poinformował  o  poczynionych 
staraniach  dotyczących  uruchomienia  tej  linii.  Stwierdził,  że  firma  Arriva 
oczekuje  deklaracji  naszego  samorządu  odnośnie  pomocy  finansowej 
w  realizacji przejazdu pociągu przez nasze miasto. Poinformował, że wszystkie 
samorządy leżące na linii przebiegu kolei będą musiały taką deklarację podjąć. 
Dzisiaj  pan  Dyrektor  zasygnalizuje  i  przedstawi  etapy  uruchomienia  linii, 
przedstawi koszty i rozkład jazdy pociągu, dodał, że na razie wszelkie dane są 
na bazie projektu. Stwierdził, że przejazd pociągu jeszcze w tym roku zostanie 
uruchomiony.
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Radny Robert  Szukajło poinformował,  że   wspólnymi  działaniami  jeszcze  w 
tym roku ruszy pociąg z Torunia do Berlina przejeżdżając przez Bydgoszcz, 
Nakło, Piłę, Krzyż, Gorzów Wielkopolski i Kostrzyń. 

Także  przed  otwarciem  sesji  głos  zabrał  pan  Jacek  Goździkiewicz  dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu firmy Arriva, poinformował na temat ożywienia linii 
kolejowej  przebiegającej  przez  Trzciankę.  Linia  kolejowa  Piła-  Berlin. 
Zaprezentował firmę Arriva, stwierdził, że działa ona w 14 krajach europejskich 
i  jest  to  firma  transportowa.  Firma  zatrudnia  ok.  5  tys.  pracowników i  jest 
własnością firmy Deutsche Bank. Radni zostali  zapoznali z prezentacją multi 
medialną projektu. Między innymi stwierdził, że celem jest przywrócenie linii 
Toruń-  Berlin  przejeżdżającej  przez  Bydgoszcz,  Nakło,  Piłę,  Krzyż,  Gorzów 
Wielkopolski    i Kostrzyń. Także celem jest uruchomienie przez tą linię jednego 
przejazdu pociągu w ciągu doby. Połączenie byłoby realizowane przez 7 dni w 
tygodniu.    Firma  stara  się  być  konkurencyjną  jeśli  chodzi  o   cenę  biletów 
Trzcianka – Berlin i wynosić   będzie ok. 45 zł.  Stwierdził, że przedstawiony 
projekt kosztuje i dlatego poszukują partnerów do realizacji projektu.  Partnerów 
szukają wśród samorządów, także oferują możliwość wzajemnego promowania 
także  po  stronie  niemieckiej.    W chwili  obecnej  firma  kończy  spotkania  z 
samorządami  lokalnymi,  w  lipcu  prowadzone  będą  negocjacje  dot.  zakresu 
współpracy, po wakacjach firma przystąpi się do realizacji projektu. 

Radni  do  przedstawionej  informacji  nie  wnieśli  uwag  popierają  i  wspierają 
realizację przedstawionego projektu.

Ad 1) Otwarcie obrad.

Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  pan  Edward  Joachimiak 
witając:

- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,

- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,

- panią Grażynę Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,

-pana  Marcina Porzucka radnego Wielkopolskiego Sejmiku,  

- panią Bożenę Niedzwiecką – Skarbnika Gminy,

- panią Grażynę Kasperczak Sekretarza Gminy Trzcianka,
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- panią mecenas Stefanię Góralnik –Piechotę,

-sołtysów,

oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 

Przewodniczący Rady stwierdził,   że w obradach uczestniczy 20 radnych, co 
przy  ustawowym  składzie  21  radnych  stanowi  quorum,  przy  którym  może 
obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska  Trzcianki. 
Nieobecny radny Wacław Bala. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  na 
piśmie,  wraz  z  pozostałymi  materiałami,  zgodnie  z  ustawowym  terminem, 
w związku z tym, iż jest to sesja absolutoryjna, na 10 dni przed sesją. Natomiast 
do biura Rady wpłynęły trzy projekty uchwał: 

a)  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  czarnkowsko-trzcianeckiemu, 
kserokopia uchwały, jaką rozdano radnym, stanowi załącznik nr 5,

b) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu, jaką rozdano 
radnym, stanowi załącznik nr 6,

c)  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum 
zarządzonym  na  dzień  6  września  2015  r.   jaką  rozdano  radnym,  stanowi 
załączniki nr 7 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wprowadzenie  do porządku obrad 
projektu uchwały w punkcie 5 k w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu,

Poprosił  o przyjęcie w głosowaniu jawnym, poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku. Radni głosowali:  za 20 , przeciw 0 , wstrzymujących 0.
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Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w punkcie 5 l w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
województwu wielkopolskiemu.

Poprosił   o przyjęcie w głosowaniu jawnym, poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku. Radni głosowali:  za 20 , przeciw 0 , wstrzymujących 
0.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w punkcie 5m w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 
2015 r.

Poprosił   o przyjęcie w głosowaniu jawnym, poprzez naciśnięcie dpowiedniego 
przycisku. Radni głosowali:  za 20 , przeciw 0 , wstrzymujących 0.

       Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjecie protokołu Nr VIII/15 z 23.04.2015 r. 
4.  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  

Trzcianka za 2014 r. i sprawozdania finansowego gminy Trzcianka za 2014 r. 
wraz z informacją o stanie mienia gminy Trzcianka:
a) uchwała Nr SO-0954/28/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  

z 17.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Trzcianka za 2014 rok;

b) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za 2014 rok;
c) uchwała  Nr  1/15 Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Trzcianki  19  maja  

2015 r. w sprawie absolutorium;
d) uchwała RIO Nr SO-0955/27/13/Pi/2015 Składu Orzekającego w Poznaniu  

z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Trzcianki o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

e) dyskusja nad:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok,
- sprawozdaniem finansowym gminy Trzcianka za 2014 rok,
- informacją o stanie mienia gminy Trzcianka,
- opiniami RIO w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej;
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f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Trzcianka za 2014 rok;

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
b) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Biblioteki 
Publicznej      Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,
c) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Ziemi  
     Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
d) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Trzcianeckiego 
Domu      Kultury w Trzciance,
e) powołania  zespołu  do  zaopiniowania  kandydatów  zgłoszonych  na 
ławników,
f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
g) wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli 
wyremontowanych       sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno,
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w 
rejonie ulicy Ogrodowej,
i) określenia  zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych stanowiących własność 
gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
j) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki,

k) udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu,

l) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu,

m) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym 
referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
9. Zamknięcie obrad.      

 
Ad. 3. Przyjecie protokołu Nr VIII/15 z 23.04.2015 r. 

Protokół z sesji był wyłożony do wglądu, nikt nie wniósł uwag.  
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Radni  głosowali:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Jedna  osoba  nie 
głosowała. 

   Ad 4.  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania z  wykonania budżetu 
gminy Trzcianka za 2014 r. i sprawozdania finansowego gminy Trzcianka 
za 2014 r. oraz wraz z informacją o stanie mienia gminy Trzcianka:

Przewodniczący Rady poinformował, że   sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2014 r. oprócz wersji papierowej, jaką radni otrzymali,  była dostępna   w wersji 
elektronicznej na stronie: 
http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/bip/budzet/wykonanie-buddzetu.html.

Radnym przekazano:

1)  w dniach od 31 marca 2015 r. do 2 kwietnia 2015 r. otrzymane od 
Burmistrza,  pismem FN.3035.1.2015 r. IZ z 30 marca 2015 r.:

-  Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka,

- Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 r,

- Zarządzenie Nr 63 /15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za 2014 r.

2)  w  dniu  5  maja  2015  r.  otrzymane  od  Burmistrza,  pismem 
FN.3035.2.2015.AG  z  29  kwietnia  2015  r.,  sprawozdanie  finansowe  gminy 
Trzcianka za 2014 r.

Przystąpienie do realizacji ustalonego porządku obrad:

a) uchwała  Nr  SO-0954/28/13/Pi/2015  Składu  Orzekającego  RIO  w 
Poznaniu  z 17.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2014 rok;
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Wiceprzewodniczący Rady  pan Witold Perski odczytał  w całości uchwałę. 
Radni ten dokument otrzymali wraz   z materiałami na sesję. 

b) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za 2014 
rok;

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Jadwiga Durejko  odczyta w całości 
opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

Radni otrzymali ww. opinię wraz z materiałami na sesję

c) uchwała Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 
maj2015 r. w sprawie absolutorium;

Przewodniczący Rady pan Edward Joachimiak odczytał Uchwałę Komisji 
Rewizyjnej Nr 1/15  z 19 maja 2015 r. w sprawie absolutorium. 

Radni otrzymali ww. opinię wraz z materiałami na sesję

d) uchwała RIO Nr SO-0955/27/13/Pi/2015 Składu Orzekającego w 
Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki  
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Mariusz Łuczak odczytał Uchwałę RIO 
w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki  absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 rok.
 Radni otrzymali ww. opinię wraz z materiałami na sesję

e) dyskusja nad:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok,
- sprawozdaniem finansowym gminy Trzcianka za 2014 rok,
- informacją o stanie mienia gminy Trzcianka,
- opiniami RIO w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Rady odtworzył dyskusję.

Pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,    aby  realizacja 
budżetu  roku  2014   się  odbyła,  należy  wspomnieć  rok  2013.  W roku  2013 
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doszło do wyborów uzupełniających na Burmistrza Trzcianki.  Społeczeństwo 
gminy Trzcianka powierzyło mu funkcję Burmistrza Trzcianki. Zapoznał się ze 
stanem  finansów  gminy  Trzcianka.  Stwierdził,  że  był  zdziwiony  brakiem 
możliwości  finansowania  zadań  inwestycyjnych   w  gminie.  Brakowało 
pieniędzy. Rzeczywistość była odmienna od informacji jaką radni otrzymywali. 
Rok 2013 był rokiem stabilizacji  wydatków gminy Trzcianka.  W tym czasie 
zapoznał się z warunkami poszczególnych sołectw, uczestniczył w zebraniach 
sołeckich.  Należy stwierdzić,  że jest  duża różnica pomiędzy miastem a wsią 
i  cały czas się pogłębiała pod względem infrastruktury technicznej.  Wszelkie 
informacje jakie docierały można stwierdzić, że nie było stabilizacji finansowej 
w prowadzeniu budżetu gminy. Podał przykład, że podczas spotkań z sołtysami 
i  komendantami  OSP   wszędzie  były  tylko  obiecanki,  a  nic  nie  było 
realizowane. Powiedział, że  należało się zmierzyć z zadłużoną spółką OSIR, 
co  miesiąc  wzrastało  zadłużenie  tej  spółki  do  ok.  40  tys.  zł,  a  przecież 
planowano tam budowę nowego obiektu z pięknymi salami konferencyjnymi. 
Rzeczywistość  była  inna,  nie  było  pieniędzy  na  wydatki  bieżące.  Było 
zagrożenie, że nie będzie wypłacane wynagrodzenie dla pracowników jednostek 
organizacyjnych i  Urzędu. W roku 2014 nałożyło się to, że gmina nie może 
zaciągać kredytu na wydatki bieżące. Zaciągnięte przez poprzedników kredyty 
trzeba będzie spłacać jeszcze przez kilka lat. W roku 2013 r. było 900 tys. na 
inwestycje z programu PORYBY, nic więcej nie było w gminie inwestowane. 
Należało  analizować  wszystkie  wydatki  bieżące,  we wszystkich  dziedzinach. 
Udało się zakończyć rok 2013 wynikiem zero i udało się ustabilizować sytuację. 
Udało się stworzyć budżet  na rok 2014. Podziękował wszystkim tym, którzy 
pomagali i zrozumieli, że jest taka chwila i chwila zaciskania pasa. Rok 2014 
jest rokiem do oceny przez radnych. Jest to rok gdzie realizowano inwestycje, 
gdzieś  kiedyś  o  nich  się  mówiło,  nawet  opracowywano  koncepcje.  Zadania 
zapisywano  w  budżecie  i  określono  ich  czas  realizacji,  ale  inwestycji  nie 
realizowano, tylko się o nich mówiło. Dyskutowano 10 lat, 10 lat obiecywania 
i 10 lat zapisywania w budżecie gminy. Przyczyna była prosta,   wydatki gminy 
były rozchwiane.  Nierealne było zapisywanie w budżecie zadań. Udało się w 
roku 2014 stworzyć taki budżet i wpisać zadania, ale najważniejsze to, aby te 
zadania  wykonać.  Realizacja  budżetu  2014  r.  jest  w  tzw.  niszy  finansowej, 
każdy wydatek był analizowany i tak jest do dnia dzisiejszego. Prowadzone były 
rozmowy z dostarczycielami ciepła do jednostek gminnych. Udało się, obniżano 
sukcesywnie koszty energii  elektrycznej i  cieplika. Został  zaciągnięty kredyt, 
o którym czytała rada J. Durejko Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej, był to 
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kredyt  na  termomodernizację  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Trzciance 
i Gimnazjum nr 2, kredyt był oprocentowany w wys. 1 %. Był to strzał w 10. 
Analizując koszty ogrzewania, to był dobry wybór. Rok 2014 był to rok gdzie 
dokończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance, była to 
inwestycja  na ponad 4 miliony  zł.  Pozostałą  promesę  wykorzystano poprzez 
upór, ale została promesa całkowicie wykorzystana. W ciągu jednego miesiąca 
uzgodniono  projekt,  wybrano  wykonawcę  i  w  okresie  wakacyjnym 
zrealizowano  zadanie.  Podziękował  Referatowi  Gospodarki  Przestrzennej  za 
dobrą  pracę,  zadanie  zrealizowali.   O  budowie  ścieżki  do  cmentarza 
komunalnego dyskutowano przez szereg lat i ciągle ją nierealizowalno, dzisiaj 
jest  wybudowana,  ale  nie  jest  dokończona,   nie  dobudowano  jej  do  ul. 
Kopernika ale tylko dlatego, że skrzyżowanie zostanie budowane, zrealizowana 
zostanie później.  Budowa ul. Modrzewiowej i ul. Lelewela ciągle dyskutowano 
ale nie robiono, zadania dzisiaj  zostały zrealizowano. Z radnymi powstał dialog, 
nie  kłócimy się,  nie  dzielimy,  rozmawiamy.  Analizujemy,  dlatego budujemy 
chodniki jak przy ul. Wieleńskiej, budujemy chodniki na wsi, bo weszliśmy z tą 
inicjatywą  do  PZD i  WZD,  będziemy  to  kontynuować.    Wspieramy  OSP, 
dokończono  remont  remizy  w  Białej,  odświeżono  remizę  w  Niekursku. 
Działania kierowane są do OSP Stobno. Także jest realna szansa otrzymania 
nowego  samochodu  dla  OSP  Siedlisko.  Pięć  lat  dyskusji  o  ten  samochód. 
Zadania zostały wykonane na ponad 9 milionów zł. i zostały wykonane w 100 
%. Nowi radni na koniec roku zatwierdzali środki na ul.  Lelewela.  Rok 2014 
był to rok trudny i specyficzny, odbywały się wybory, trzeba było realizować 
zadania zatwierdzone przez Radę poprzednią    i  akceptowane przez tą radę 
i  oceniane przez tą radę. Cieszy się z tego, że nie ma w radzie sporów, jest 
dyskusja, każdy ma swoje zdanie, ale nie ma takiej sytuacji, że na siłę coś trzeba 
przepchnąć  i  udowodnić,  że  się  ma  rację.  Za  to  dziękował  radnym,  że 
przyjemnie  jest  tak  pracować  i  dyskutować  i  przyjemnie  jest   realizować 
zaplanowane zadanie. Wie, że jest oceniany przez społeczeństwo i radę. Cieszy 
się,  że  trzcianeckie  firmy wspierają  działania  aby wszystkim żyło się  lepiej. 
Podał  przykład  wybudowania  ronda  przy  ul.  Prosta  -  Mickiewicza,  podał 
przykład  remontu  ul.  Kościuszki,  w  budowę  włączyła  się  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Modernizowany park 1 Maja, też było wsparcie Sapy. Rok 2014 
to budżet, który został w pełni wykonany i może się w pełni pod nim podpisać. 
Pragnie podziękować wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość.  Cieszy się, że 
społeczeństwo  żyje  sprawami  samorządowymi.  Podziękował  wszystkim 
kierownikom i pracownikom za wyrozumiałość, że mieli  więcej pracy i będą 
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mieli więcej pracy. 

f) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok;

Przewodniczący Rady poprosił o wyrażenie swojego zdania w głosowaniu, kto 
jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 r.

Poprosił     o  przyjęcie   sprawozdania  w  głosowaniu  jawnym,  poprzez 
naciśnięcie odpowiednich przycisków.
   
 Uchwała  Nr  X/67/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  2014  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania 
budżetu  gminy  Trzcianka  za  2014  rok  została  podjęta  jednogłośnie.  Radni 
głosowali:  za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 
8.

a) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie absolutorium.

Następnie przedstawił opinię komisji do projektu uchwały, jak w załączniku nr 
9.

Zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej poprosił    o wypowiedzenie się, kto jest 
za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Trzcianki  a tym samym naciśnięcie 
odpowiednich przycisków.

Uchwała Nr X/68/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie absolutorium została 
podjęta  w  głosowaniu  jednogłośnym:  za  20,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest to jedna z najważniejszych 
uchwał jaką podejmuje samorząd. Cieszy się z tego, że w sposób właściwy rok 
2014 został oceniony, radni włożyli sporo pracy oceniając przedstawiony przez 
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Burmistrza  materiał.  Rolę  wiodąca  w  opracowaniu  stosownego  dokumentu 
włożyła  Komisja  Rewizyjna,  na  ręce  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej 
złożył  wiązankę  kwiatów.  Podziękował  także  za  wynik  jaki  w  formie 
głosowania został osiągnięty. 
Przewodniczący  Rady  złożył  wiązankę  kwiatów  na  ręce  pana  Krzysztofa 
Czarneckiego Burmistrza Trzcianki.

Pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki w imieniu załogi serdecznie 
pogratulowała sukcesu i obiecała, że załoga nie zawiedzie i czeka na kolejny 
sukces.  

Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki podziękował za takie głosowanie, 
stwierdzając,  że  był  to  pierwszy  budżet  wykonany  w  całości  przez  niego. 
Podziękował także całemu społeczeństwu, bo przecież wszystko to, co się robi, 
to robi się dla niego. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Durejko podziękowała za kwiaty, 
jest  jej  miło.  Jest  radną piątej  kadencji  a  przez cztery kadencje  zawsze  była 
członkiem komisji  rewizyjnej.  Rok  rocznie  toczone  były  boje  z  poprzednim 
Burmistrzem. Dzisiaj jest jej milo i cieszy się, że absolutorium jest udzielane w 
takiej atmosferze. Na przedstawionych dokumentach pracowało się z ogromną 
przyjemnością. Chciałaby w szczególny sposób podziękować pracownikom bura 
Rady Miejskiej, którzy służyli ogromna pomocą. 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minutową przerwę. 

Ad 5) Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  pismem  FN.3021.42.2015.IZ 
z dnia 22 czerwca 2015 r.  otrzymali propozycje wprowadzenia dodatkowych 
zmian do projektu uchwały. Pismo stanowi załącznik nr 11. Poprosił panią 
Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do zaproponowanych zmian. 

Pani  Bożena  Niedźwiecka  przedstawiła  propozycje  wprowadzenia 
dodatkowych zmian do projektu budżetu: 
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1) zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 

5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Gimnazjum Nr 1,

2) zwiększa się plan wydatków w dziale 854 rozdział 85412 § 4210 o kwotę 

5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zestawu ogrodowego dla 

sołectwa Biernatowo,

3) zmniejsza się o kwotę 8.702,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 

"budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo" (dział 926 rozdział 

92601 § 6050),

4) zmniejsza się o kwotę 1.298,00 zł plan wydatków na czynsze do wspólnot  

(dział 700 rozdział 70005 § 4400),

5) rozwiązuje się rezerwę celową na zakup sprzętu przeciwpożarowego i 

odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 

19.721,60 zł i przenosi się środki z działu 758 rozdział 75818 § 4810 

(rezerwy) do działu 754 rozdział 75412 § 6230 (dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z 

przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Niekursku na 

zakup motopompy TOHATSU M 16/8,

6) w wydatkach funduszu sołeckiego w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 
przenosi się kwotę 150,00 zł z zadania "zakup grabi, łopaty, itp. materiałów 
oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Radolin" na 
zadanie "zakup kwiatów do nasadzeń w sołectwie Radolin",

7)  przenosi się w dziale 854 rozdział 85412 kwotę 5.000,00 zł z § 6060 z 

zadania "zakup nowych elementów na place zabaw" do § 4270 z 

przeznaczeniem na remonty placów zabaw,

8) wprowadza się  w dziale  710 rozdział  71035 § 4270 kwotę 5.800,00 zł  z 

przeznaczeniem na naprawę agregatu do kaplicy cmentarnej w Trzciance,
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9) zmniejsza się plan wydatków na czynsze do wspólnot o kwotę 5.800,00 zł w 

dziale 700 rozdział 70005 § 4400. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie poprawki do uchwały:

1) zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 

5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Gimnazjum Nr 1,

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

2) zwiększa się plan wydatków w dziale 854 rozdział 85412 § 4210 o kwotę 

5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zestawu ogrodowego dla 

sołectwa Biernatowo,

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

3) zmniejsza się o kwotę 8.702,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 

"budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo" (dział 926 rozdział 

92601 § 6050),

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

4) zmniejsza się o kwotę 1.298,00 zł plan wydatków na czynsze do wspólnot  

(dział 700 rozdział 70005 § 4400),

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

5) rozwiązuje się rezerwę celową na zakup sprzętu przeciwpożarowego i 

odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 

19.721,60 zł i przenosi się środki z działu 758 rozdział 75818 § 4810 

(rezerwy) do działu 754 rozdział 75412 § 6230 (dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z 

przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Niekursku na 

zakup motopompy TOHATSU M 16/8,
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Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

6) w wydatkach funduszu sołeckiego w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 
przenosi się kwotę 150,00 zł z zadania "zakup grabi, łopaty, itp. materiałów 
oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Radolin" na 
zadanie "zakup kwiatów do nasadzeń w sołectwie Radolin",

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

7)  przenosi się w dziale 854 rozdział 85412 kwotę 5.000,00 zł z § 6060 z 

zadania "zakup nowych elementów na place zabaw" do § 4270 z 

przeznaczeniem na remonty placów zabaw,

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

8) wprowadza się  w dziale  710 rozdział  71035 § 4270 kwotę 5.800,00 zł  z 

przeznaczeniem na naprawę agregatu do kaplicy cmentarnej w Trzciance,

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

9) zmniejsza się plan wydatków na czynsze do wspólnot o kwotę 5.800,00 zł w 

dziale 700 rozdział 70005 § 4400.

Radni przyjęli poprawkę w glosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Innych zmian nie było.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 

uchwały, jak w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2015 rok. Poprosił   o wypowiedzenie się, kto jest za,  a tym 
samym naciśnięcie odpowiednich przycisków. 

Uchwała Nr X/69/15  Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej  na 2015 rok została  podjęta w głosowaniu jednogłośnym: za 20, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 13. 
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b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 14.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała  Nr  X/70/15   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej     Miasta i Gminy 
im.  Kazimiery  Iłłakowiczówny  w  Trzciance  została  podjęta  w  głosowaniu 
jednogłośnym: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 15.

c)zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Muzeum  Ziemi  
   Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 16.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała  Nr  X/71/15   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Muzeum  Ziemi   Nadnoteckiej  im. 
Wiktora Stachowiaka w Trzciance została podjęta w głosowaniu jednogłośnym: 
za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 17.

d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Trzcianeckiego Domu 
Kultury w Trzciance,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 18.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała  Nr  X/72/15   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2014 rok Trzcianeckiego Domu      Kultury w 
Trzciance  została  podjęta  w  głosowaniu  jednogłośnym:  za  20,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 19.
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e) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 20.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała Nr X/73/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie powołania zespołu 
do  zaopiniowania  kandydatów  zgłoszonych  na  ławników  została  podjęta  w 
głosowaniu  jednogłośnym:  za  20,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. Uchwała 
stanowi załącznik nr 21.

f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 22.

Radny  Józef  Łastowski  powiedział,  że  na  Komisji  Rozwoju  Wsi  zgłosił 
poprawkę   o  zmianę  zapisu  w  paragrafie  1  pkt  4,  a  mianowicie  poprosił 
o wykreślenie części zdania: „parkingu przy ogródkach działkowych” a wpisać 
wyraz „garaży”.
Radni przyjęli poprawkę w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Innych zmian nie było.   

Projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką poddano pod glosowanie.

Uchwała Nr X/74/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, została podjęta w głosowaniu 
jednogłośnym: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 23.

g) wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli 
wyremontowanych       sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 24.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.
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Uchwała  Nr  X/75/15   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wystąpienia 
pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli wyremontowanych       sal wiejskich 
we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno, została podjęta w głosowaniu: za 18, 
przeciw 0, wstrzymujących 1. Nie głosował 1. Uchwała stanowi załącznik nr 
25.

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w 
rejonie ulicy Ogrodowej,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 26.

Pani  Stefania  Góralnik  Piechota  stwierdziła,  że  podejmując  niniejszy  projekt 
uchwały należy na początku przegłosować załączniki do uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Trzcianki  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie 
załącznika nr 2 do uchwały – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w rejonie ulicy Ogrodowej.
Radni przyjęli  załącznik jednogłośnie w głosowaniu: za 20, przeciw 0, 
wstrzymujących 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie  przyjęcie załącznika nr 
3  –  rozstrzygnięcie   o  sposobie  realizacji,  zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania.

Radni przyjęli  załącznik jednogłośnie w głosowaniu: za 20, przeciw 0, 
wstrzymujących 0.

Innych uwag nie było. 

Projekt uchwały poddano pod glosowanie.
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Uchwała Nr X/76/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej, 
została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27.

i) określenia  zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych stanowiących własność 
gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 28.

Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała Nr X/77/15  Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie określenia zasad 
sprzedaży  lokali  mieszkalnych stanowiących własność  gminy  Trzcianka oraz 
bonifikat przysługujących ich nabywcom, została podjęta w głosowaniu: za 19, 
przeciw 0, wstrzymujących 1.   Uchwała stanowi załącznik nr 29.

j) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  opinię  komisji  do  projektu 
uchwały, jak w załączniku nr30. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Edward  Joachimiak  poinformował,  że   15 
czerwca 2015 r. na okoliczność skargi pana Z. Markiewicza powołano zespół do 
przeprowadzenia  wizji  lokalnej  na  cmentarzu.  W  wizji  wzięli  udział  radny 
Czesław Rogosz – przewodniczący komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
Trzcianki  oraz  członek  tej  komisji  i  zarazem  wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej  pan  Witold  Perski  a  także  skarżący  pan  Zbigniew  Markiewicz. 
Ustalenia  zespołu  zostały  spisane  w formie  protokołu,  który  radni  otrzymali 
przed sesją, stanowi  załącznik nr 31.

Nie zgłoszono  żadnych uwag. 
Projekt uchwały poddano pod glosowanie.
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Uchwała Nr X/78/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie rozpatrzenie skargi 
na  Burmistrza  Trzcianki,  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  17,  przeciw  0, 
wstrzymujących 2.  Nie głosował 1 radny. Uchwała stanowi załącznik nr 32.

k) udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu,

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił opinię komisji do projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 33.

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała Nr X/79/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  powiatowi  czarnkowsko-trzcianeckiemu, została  podjęta  w 
głosowaniu:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.   Nie  glosował  1  radny. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34.

l) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu,

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił opinię komisji do projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 35.

Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała Nr X/80/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  województwu wielkopolskiemu, została podjęta w głosowaniu:  za 
19,  przeciw 0,  wstrzymujących 0, Nie glosował 1 radny.   Uchwała stanowi 
załącznik nr 36.

m) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił opinię komisji do projektu 
uchwały, jak w załączniku nr 37.
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Projekt uchwały poddano pod glosowanie.

Uchwała  Nr  X/81/15   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 
dzień  6  września  2015  r.,  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  20,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0.   Uchwała stanowi załącznik nr 38.

Ad 6) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 

Pisemną informację otrzymali radni w materiałach na sesję – załącznik nr 1.
Nie zgłoszono uwag.

Ad 7) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
Radny Adrian Hałuszka złoży pisemny wniosek, stanowi załączniki nr 39.

Ad 8) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady:

1) poinformował,  że  wpłynęło  datowane  12  czerwca  2015  r.  pismo 
Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej  na  temat  informowania  wybranych 
delegatów o sesjach Rady Miejskiej Trzcianki, pismo stanowi  załącznik 
nr 40 ,

2) poinformował, że 30 czerwca br. w Sali Beżowej Inwest-Parku przy ul. 
Dąbrowskiego  8  w  Pile  odbędzie  się  seminarium  na  temat  składania 
i rozpatrywania petycji, pismo stanowi załącznik nr 41  ,

3) poinformował, że 18 czerwca br. Wpłynął plik dokumentów od pana Z. 
Markiewicza  na  temat  złożonej  wcześniej  skargi,  pismo  stanowi 
załącznik nr 42 ,

4) poinformował, że 25 maja 2015 r. wspólnie z Przewodniczącym Komisji 
Gospodarczej  i  Kierownikiem  Witoldem  Putyrskim   uczestniczył 
w  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Rady  Miasta  Piły,  zaproszenie 
stanowi załącznik nr 43 ,

5) poinformował, że wpłynęło pismo od PZERiI z prośbą o uwzględnienie 
zespołu  „Cykady”  w  organizacji  imprez  kulturalnych,  estradowych 
i  rozrywkowych  odbywających  się  na  terenie  gminy,  pismo  stanowi 
załącznik nr44 ,
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6) poinformował,  że  13 maja  2015 r.  wpłynęło pismo od Stowarzyszenia 
Rozwoju  Wsi  „Przyjaźń”  z  Przyłęk   z  prośbą  o  wsparcie  finansowe 
realizacji projektu „Klub Młodego Czytelnika”, pismo stanowi załącznik 
nr 45,

7) poinformował,  że  25  maja  2015  r.  wpłynęło  pismo  od  mieszkańców 
Osińca nr 15,16,17 o założenie oświetlenia, pismo stanowi załącznik nr 
46,

8) poinformował,  że Krajowa  Rada  Sędziów  Społecznych  zwraca  się 
z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  odczytanie  pisma  na  temat  naboru 
kandydatów na ławników, pismo stanowi załącznik nr47 ,

9) poinformował,  że  na  jego  ręce  wpłynęło  zapraszanie  na  największą 
imprezę  klubowo-charytatywną  w  Polsce  Beach  Party  „Gramy 
z Sercem”, która odbędzie się 27 czerwca na plaży miejskiej w Trzciance.

Ad 9) Zamknięcie obrad.   
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady 
podziękował wszystkim za udział w obradach, zamknął  sesję Rady Miejskiej 
Trzcianki. 

Protokolant                   Przewodniczący Rady

Maria Boduszek          Edward Joachimiak   

 

 

21



22


