
P r o t o k ó ł  Nr XIII/15

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 30 września 2015 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1450.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki mgr Edward 
Joachimiak. 
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,
- zaproszeni goście. 
Przed  otwarciem obrad,  Burmistrz  Trzcianki  i  Przewodniczący  Rady  złożyli 
podziękowania i kwiaty:

1) Panu Krzysztofowi Oświecimskiemu, przedstawicielowi MDK, głównego 
organizatora biegu ulicznego im. Tadeusza Zielińskiego,

2) Panu  Mariuszowi  Charmacińskiemu  za  zaangażowanie  w  organizacje 
koncertu „Spójrzmy na Trzeźwo”, 

3) Radnym W. Perskiemu i T. Tomczakowi za udział w biegu ulicznym oraz 
w wyścigu rowerowym. 

Ad 1) Otwarcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Trzcianki  mgr  Edward  Joachimiak,  działając 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XIII sesję Rady 
Miejskiej Trzcianki. 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.  
W momencie otwarcia nieobecni byli A. Hałuszka i Ł. Walkowiak. 

Następnie przywitał:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki, 
- burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego,
- zastępcę Burmistrza Trzcianki panią Grażynę Zozulę, 
- pana  Marcina  Porzucka  radnego  Sejmiku  Samorządowego  Województwa  



  Wielkopolskiego,
- skarbnika Gminy panią Bożenę Niedzwiecką,
- sekretarza Gminy panią Grażynę Kasperczak,
- panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę, 
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- panie i panów sołtysów,
- wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 
 
Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali,  łącznie  
z materiałami, na 7 dni przed sesją. 

Uwag do porządku nie było. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad. 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Trzcianka na lata 2015-2030.  
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.  
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki.  
5. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  do  dokonywania  czynności  

z zakresu prowadzenia rejestru instytucji kultury.  
7. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

9. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
10. Zamknięcie obrad.      

Przed analizą projektów uchwał, Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego panu M. Porzuckowi,  który stwierdził 
między  innymi,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Strategii  Rozwoju 
Regionalnego Politechnika Poznańska,  która przedstawiła Plan Transportu dla 
Województwa  Wielkopolskiego,  który  pomijał  połączenie  Krzyż-Trzcianka, 
zrewidowała swoje poglądy w zakresie utrzymania tego połączenia. Za miesiąc 
Sejmik będzie głosował Plan Transportu dla naszego województwa, w którym to 
połączenie jest utrzymane, jako połączenie kolejowe. 
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Ad 3 i 4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2015-2030  oraz 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załącznikach 5 i 6.
Radnym przed sesja rozdano pismo Burmistrza Trzcianki FN. 3021.59.2015.IZ z 
29.09.2015 r., jak w załącznik nr 7. 

Burmistrz Trzcianki  K.  Czarnecki  stwierdził,  że przedstawione zmiany budżetu 
związane są z kilkoma czynnikami. Kondycja zdrowotna nauczycieli w tym roku 
się  bardzo  pogorszyła,  dlatego  trzeba  zwiększyć  środki  finansowe 
poszczególnych  szkół,  na  pokrycie  kosztów  zastępstw  nauczycieli 
przebywających na urlopach zdrowotnych.  Niespodziewanym wydatkiem jest 
konieczność  zakupu  pompy  szlamowej  dla  OSP  w  Niekursku.  Jest  również 
wydatek dotyczący termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 50.000 
zł i jest to zabezpieczenie kwoty na program, który ma być uruchomiony jeszcze 
w tym roku. Do projektów technicznych, już wykonanych, trzech przedszkoli na 
terenie miasta Trzcianki, Szkoły Podstawowej w Łomnicy i Szkoły Podstawowej 
w  Białej,  planuje  się  dołączyć  budynki  Szkoły  Podstawowej  
w  Przyłękach  i  Szkoły  Podstawowej  w  Rychliku.  Pozostałe  przesunięcia  są 
związane z wydatkami bieżącymi. Są również wydatki związane z przebudową 
cmentarza  komunalnego.  Plan  miejscowy  zostanie  uchwalony  na  koniec 
listopada,  a  planowane  środki  mają  być  na  wycinkę  drzew.  Należy  wykonać 
również drogę dojazdową, utwardzoną przy cmentarzu w Białej od drogi polnej. 
W najbliższym czasie, zgodnie z zaleceniami Sanepidu, trzeba będzie ogrodzić 
cmentarz w Białej.  Odpowiadając na pytanie Komisji  Gospodarczej  Burmistrz 
wyjaśnił,  że  kwota  zaplanowana  dla  Biblioteki  jest  związana  z  ogłoszeniem 
konkursu  na  dyrektora  Biblioteki,  w  wyniku  którego  wyłoniono  nowego 
dyrektora, i w ślad za tym musi być wypłacona odprawa dla byłego dyrektora. 
Cały koszt odprawy 60.609 zł. 

Radni nie mieli więcej pytań. 
Na sesję przybył radny Ł. Walkowiak. 
Pani B.  Niedzwiecka prosiła o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały  
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  polegającej  na  zmianie 
zapisu  na  str.  5  w  kolumnie  2.1  gdzie  ulegają  zmianie  wydatki  bieżące  
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o kwotę 8.768,00 i  kolumnie 2.2. wydatki  majątkowe ulęgają zmniejszeniu o 
kwotę 8.768,00 zł. Zmiana ta związana jest z propozycją zmian w budżecie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę polegająca na zmianie 
zapisu  na  str.  5  w  kolumnie  2.1,  gdzie  ulegają  zmianie  wydatki  bieżące  
o  8.768,00  i  kolumnie  2.2.,  gdzie  wydatki  majątkowe  ulęgają  zmniejszeniu  
o  8.768,00  zł.  Radni  przyjęli  poprawkę  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 
wstrzymujących  0.  Wydruk  z  głosowania  stanowi  załącznik  nr  8. Radny  
M. Łuczak wyszedł z sali sesyjnej. Liczba radnych 19. 

Następnie  przystąpiono  do  głosowania  poprawek  do  projektu  uchwały  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok:

1) zmniejszenie wydatków dz. 758 r. 75818 § 4810 o kwotę 5.741,38 zł - 
rezerwa celowa na OSP;

Wrócił radny M. Łuczak – liczba radnych 20. 
Radni przyjęli poprawkę w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 9. 

2) zmniejszenie  wydatków dz.  754 r.  75412 § 4210 o kwotę 490,62 zł  - 
utrzymanie strażnic OSP;

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  20,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 10. 

Doszedł radny Adrian Hałuszka. Liczba radnych wynosiła 21. 

3) zmniejszenie wydatków dz. 710 r. 71004 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł - 
plany zagospodarowania przestrzennego,

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  20,  przeciw 0,  wstrzymujących  1. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 11. 

4) zmniejszenie wydatków dz. 710 r. 71035 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł - 
rozbudowa cmentarza komunalnego;

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  21,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 12. 
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5) zmniejszenie wydatków dz. 758 r. 75818 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł - 
rezerwa ogólna;

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  21,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 13. 

6) zwiększenia wydatków dz. 754 r. 75412 § 6230 zwiększenie o kwotę 
6.232,00 zł - dotacja dla OSP Niekursko;

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  21,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 14. 

 
7) zwiększenia wydatków dz. 710 r. 71035 § 4270 o kwotę 15.000,00 zł - 

renowacja krzyża i ołtarza na cmentarzu;
Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  21,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 15. 

8) zwiększenia wydatków dz. 700 r. 70005 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł – 
PT termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej; 

Radni  przyjęli  poprawkę w głosowaniu:  za  21,  przeciw 0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 16. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przystąpiono  do  głosowania  projektów  uchwał  
z poprawkami. 

Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2015-2030  została  podjęta  w 
głosowaniu:  za  21,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Wydruk  
z głosowania stanowi załącznik nr 17. Uchwała stanowi załącznik nr 18. 

Uchwała  Nr  XIII/95/15 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej  na  2015  rok  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  21,  przeciw  0, 
wstrzymujących  0.  Wydruk  z  głosowania  stanowi  załącznik  nr  19.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 20. 

Ad  5) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 21. 
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Na wniosek Komisji  Gospodarczej,  sformułowany przez radnego T. Tomczaka, 
pan  Witold  Putyrski,  kierownik  referatu  UM  Trzcianki,  przedstawił  graficzny 
obraz terenu, którego dotyczy niniejsza zmiana planu. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Uchwała  Nr  XIII/96/15 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
w południowej  części  miasta  Trzcianki  została  podjęta  w głosowaniu:  za  21, 
przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Wydruk z  głosowania stanowi  załącznik nr  22. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23. 

Ad 6) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 24. 
Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Uchwała  Nr  XIII/97/15 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie zamiany 
nieruchomości została podjęta w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 
0. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25. Uchwała stanowi załącznik nr 
26. 

Ad  7) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
upoważnienia  do  dokonywania  czynności  z  zakresu  prowadzenia  rejestru 
instytucji kultury.  

Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 27. 
Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Uchwała Nr  XIII/98/15 Rady Miejskiej  Trzcianki  w sprawie  upoważnienia  do 
dokonywania czynności z zakresu prowadzenia rejestru instytucji kultury została 
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podjęta  w  głosowaniu:  za  21,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Wydruk  
z głosowania stanowi załącznik nr 28. Uchwała stanowi załącznik nr 29. 

Ad 8) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
Radnym przekazano wraz z materiałami na sesję pisemną informację (załącznik 
nr 1). 

Uzupełniając swoją informację, Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki stwierdził, że w 
okresie  miedzy  sesjami  dotarł  do  gminy  samochód  strażacki  dla  OSP  
w Siedlisku, który, po uzupełnieniu wyposażenia, zostanie przekazany jednostce. 
W  ostatnim  czasie  odbyło  się  spotkanie  ze  Starostą  Powiatu  Czarnkowsko-
Trzcianeckiego,  dlatego będzie prośba do Komisji  Gospodarczej  o omówienie 
projektu uchwały w sprawie wsparcia finansowego budowy odcinka drogi od ul. 
Gorzowskiej  do  Stradunia  wraz  z  ze  ścieżką  pieszo-rowerową.  Inwestycja 
planowana jest 6 mln zł, z czego 50% mają pokryć samorządy, dlatego Starosta 
oczekuje  deklaracji,  co  do  wsparcia  finansowego  
w kwocie 1.500.000 zł ze strony naszej gminy. Kwota ta ma wpływ na WPF, na 
podstawie  którego  opracowywany  jest  projekt  budżetu  na  2016  r.  Uchwała 
podjęta przez naszą Radę, będzie załącznikiem do wniosku o wsparcie realizacji 
tego  zadania.  Jeżeli  wniosek  zostanie  zaakceptowany  to  kwota  1.500.000  zł 
musi znaleźć się w budżecie 2016 r. 
Z  bieżących  inwestycji  realizowane  jest  ogrodzenie  płyty  głównej  boiska. 
Burmistrz K. Czarnecki poprosił o włączenie prezentacji, na której przedstawio-
no sprzedany obiekt gminny tzw. „Bajkę”, w związku z tym, że krążą informacje, 
że  za  małe  pieniądze  sprzedano  ładny  obiekt.  Burmistrz  
K.  Czarnecki  stwierdził,  że  działania  niektórych  osób  nie  przysporzą  gminie 
inwestorów,  a  wręcz  zniechęcą  nowe  podmioty  gospodarcze.  W  momencie 
likwidacji  spółki  OSiR i  sprzedaży majątku, znaleziony kontrahent, zza Noteci, 
tydzień  przez  wyznaczonym terminem podpisania  aktu  notarialnego,  uzyskał 
wszelkie  informacje  w  celu  przeanalizowania  kosztów,  a  na  dwa  dni  przed 
podpisaniem aktu wycofał, prosząc o kolejne dwa tygodnie. Okazało się później, 
że  ten  podmiot  zatrudniał  byłe  kierownictwo samorządu  trzcianeckiego.  Nie 
wiadomo czy te działania nie miały na celu wstrzymanie likwidacji spółki, czy 
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miały  pokazać,  że  K.  Czarnecki  sobie  nie  radzi  z  tym,  co  zastał.  Burmistrz 
podkreślił,  że licząc koszty związane z utrzymaniem spółki w ciągu trzech lat, 
można by zrealizować ul. Kościuszki. Dzisiaj obiekty są wyremontowane i służą 
mieszkańcom. 
Burmistrz stwierdził, że obiekt „Bajki” został nabyty w zasadzie bez zgody Rady 
Miejskiej  Trzcianki,  a  jedynie  Zarządzeniem  Burmistrza  Trzcianki,  którego 
wykonawcą  był  kierownik  referatu  GPiIK  w  2009  r.  Gmina  musiała  opłacać 
opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntów, nie otrzymywała podatku od 
nieruchomości i przy tym musiała utrzymywać ten obiekt. Gmina straciła na tej 
transakcji  ponad  100.000  zł.  Koszty  te  nadal  rosłyby.  Decyzja  
o  zbyciu  majątku  wzbudzała  wiele  emocji.  Urząd  był  zarzucamy  pytaniami  
i  żyło  tym  forum  internetowe.  Nabywca  otrzymywał  telefony  odradzające 
nabycie tej nieruchomości, bo nie pozwolą mu realizować tutaj czegokolwiek. 
Akt  notarialny  został  podpisany  i  nadzieja,  że  obiekt  ten  zacznie  żyć  
w najbliższym czasie. Należy uregulować jeszcze sprzedaż działek nad jeziorem 
Sarcz  w  obszarze  leśnym.  Nabywcy  działek  nie  mają  dróg  dojazdowych  do 
swoich działek i należy to uregulować planami.  
Kończąc Burmistrz prosił,  aby decyzje podejmować po dyskusjach, które dają 
efekty pozytywne.

Ad 9) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
Radny Adrian Hałuszka przedstawił wnioski do budżetu klubu radnych Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego  składając  je  do  protokołu  na  piśmie,  jak  
w załączniku nr 30. 
 
Radny W. Perski zwrócił się do radnych Rady Miejskiej i mieszkańców Trzcianki o 
wzięcie  udziału  w  wyborach  do  Sejmu  i  Senatu  25  października  br.  
i wybranie najlepszego kandydata, który będzie służył naszej gminie.  

Radny  E.  Joachimiak  złożył  wniosek  na  piśmie,  jak  w  załączniku  nr  32 
w sprawie napraw ścieżek pieszo-rowerowych.

Radny R. Szukajo zwrócił się z tematem związanym z kompleksem boisk przy 
Zespole  Szkół  w  Trzciance,  który  był  poruszany  w  poprzedniej  kadencji,  
a  dotyczył  wspólnej  realizacji  obiektów sportowych przez powiat  i  samorząd 
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trzcianecki. Pytał czy ta inicjatywa i rozmowy są kontynuowane, bo może warto 
byłoby  rozważyć,  aby  była  to  inwestycja  wspólna  na  mieniu  powiatu,  ale  
z  wiedzą,  że  jest  to  mienie  wykorzystywane  również  przez  mieszkańców 
Trzcianki, czy powiat planuje jakieś inwestycje w tym zakresie. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiadając  radnemu  R.  Szukajle  ocenił,  że  są  to 
trudne tematy, chciałoby się takie inwestycje realizować, ale z drugiej strony są 
możliwości  finansowe gminy.  Gmina  nie  powinna wyręczać  ze  swoich  zadań 
inne  samorządy.  Gmina  dała  sygnał  do  współpracy  dla  WZDW  i  PZD  dot. 
realizacji  inwestycji,  ale  informacja  odwrotna  była  taka,  że  gmina  przekaże 
środki,  a oni wykonają zadania, nie dokładając swoich własnych środków. Po 
rozmowach  ta  współpraca  jest  na  zasadzie  50:50.  Od  dłuższego  czasu  jest 
rozmowa o  wspólnej  realizacji  drogi  i  ścieżki  od  Trzcianki  do  Stradunia  tzw. 
pętla.  Jeżeli  zapadną  decyzje,  co  do  realizacji  tego  zadania  trzeba  będzie 
rezygnować  z  innych  zadań.  Radni  będą  musieli  rezygnować  ze  swoich 
wniosków,  wspierając,  słuszne  zadania,  służące  naszym  mieszkańcom, 
wspierając  inne  samorządy.  Rozmowy  na  temat  budowy  boiska 
wielofunkcyjnego przy ZS w Trzciance. Na ten czas takiej inicjatywy ze strony 
Starosty nie ma, jest jedynie dotycząca budowy drogi do Stradunia. Jest projekt 
techniczny  budowy  boiska  wielofunkcyjnego  z  bieżnią  przy  SP  Nr  2  
i  Gimnazjum  Nr  2  z  kosztorysem  3.500.000  zł.  Nie  ma  jednoznacznych 
potwierdzeń możliwości wsparcia tego zadania środkami z zewnątrz. Możliwości 
wsparcia są nie większe niż 50%. Jeżeli powiat zaprojektuje zadanie na podobną 
kwotę  to  już  robi  się  duża  kwota,  która  trzeba  by  znaleźć  
w budżecie. Deklaracja współpracy w tym temacie z powiatem na tę chwilę nie 
jest określona. 

Radny  M.  Łuczak  złożył  wnioski  do  projektu  budżetu  na  2016  r.,  jak  
w załączniku nr 33.

Radna Jadwiga Durejko złożyła wnioski do projektu budżetu na rok 2016, jak  
w załączniku 34. 
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Radny  A.  Jaworski  złożył  wnioski  do  projektu  budżetu  na  2016  r.,  jak  
w  załączniku nr 35  oraz wniosek w sprawie równania drogi ul. Batorego, jak  
w załączniku nr 36. 

Radny K. Jaworski złożył wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego przy 
drodze dojazdowej do garaży od ul. 27 Stycznia, jak w  załączniku nr 37  oraz 
wniosek w sprawie powołania rady międzypokoleniowej, jak w załączniku nr 38. 
Radny  A.  Hałuszka  złożył  wniosek  w  sprawie  montażu  ogrodzenia  przy 
Centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego –  załącznik nr 
39 i wniosek na piśmie w sprawie montażu oświetlenia na ul. Koziej – załącznik 
nr 40.

Ad 10) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły w ostatnim okresie pisma:

1) Fabryki Aktywności Młodych Gorzów Wlkp. z 8.09.2015 r. Przewodniczący 
Rady wyjaśnił, że pismo związane jest z rocznym programem współpracy z 
organizacjami  pozarządowymi  i  uwzględnienia  środków  na  działalność 
wolontariatu. Kserokopia ww. opinii – załącznik nr 41. 

2) RIO w Poznaniu Zespół w Pile z 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia 
opinii  o  przedłożonej  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za 
pierwsze półrocze 2015 r. Kserokopia ww. opinii – załącznik nr 42. 

Radny Ł. Walkowiak podsumował, że nasza gmina wspiera wszystkie działania 
wolontariackie, wszystkie stowarzyszenia i rodzaje działalności. 

Ad 11) Zamknięcie obrad.      

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki  Edward  Joachimiak  podziękował  wszystkim  za  aktywny  udział  
w sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej Trzcianki. 

        Protokolant Przewodniczący obrad

 Marzena Domagała     Edward Joachimiak 
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