VII kadencja Samorządu
2014-2018

Rada Miejska
w Trzcielu

Protokół Nr XXXIX/2018
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
zwołanej na czwartek 29 marca 2018 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu
Ad.1a:
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcielu rozpoczęła się w sali narad Urzędu Miejskiego w
Trzcielu, ul. Poznańska 22 o godz. 12.00. Otwarcia dokonał oraz przewodniczył w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Jacek Marciniak, stwierdzając, że na stan 15
radnych, obecnych według listy obecności było 14 radnych, co oznacza, że rada jest władna
do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności z potwierdzeniem przyjęcia zawiadomienia na sesję stanowi załącznik nr 1 i 2
do protokołu.
Nieobecny – radny Tadeusz Tokarz
Następnie Przewodniczący rady Jacek Marciniak powitał przybyłych na sesję Radnych
Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości w osobach:
- Członka Zarządu Rady Powiatu - pana Dariusza Orzeszko,
- Burmistrza Trzciela – Jarosława Kaczmarka,
- Skarbnika Gminy – Renatę Kopeć,
- Sekretarza Urzędu – Jacka Ignorka,
- Urbanista – Barbara Witosławska,
- Kierowników i dyrektorów jednostek,
- Sołtysów Gminy Trzciel,
- Pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
Ad.1b:
Informacja na temat porządku obrad.
Przewodniczący rady Jacek Marciniak zwrócił się do radnych o zgłoszenie uzasadnionych
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zmian do porządku obrad, którego projekt radni otrzymali wcześniej wraz z materiałami.
Zmian nie zgłoszono, zatem przystąpiono do jego przyjęcia.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
b/ przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania.
3. Informacja Burmistrza Trzciela z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej – projekt uchwały nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu – projekt uchwały nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok –
projekt uchwały nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2032 – projekt uchwały nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo nie narusza ustaleń Studium –
projekt uchwały nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo – projekt uchwały nr 6
10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
13. Zakończenie sesji.
Ad.2:
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad – Jacek Marciniak poinformował radnych o możliwości złożenia
interpelacji i wniosków na przygotowanych drukach, odpowiedzi zostaną udzielone w
punkcie 11 porządku obrad lub w terminie późniejszym w formie pisemnej w terminie 21 dni
( Statut Miasta i Gminy Trzciel § 40, pkt 5).
Ad.3:
Informacja Burmistrza Trzciela z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Jarosław Kaczmarek przedstawił informację z działalności w okresie między
sesjami, informacja stanowi – załącznik nr 5 do protokołu.
Wobec braku pytań, informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
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Ad.4:
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej – projekt uchwały nr 1
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Renata Kopeć omówiła projekt uchwały, nr XXXVIII/296/2018 z dnia 8 marca 2018
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego do
wysokości 127.259,00 zł na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Nasze miejsce spotkań –
przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brójce”, informując, że po analizie
Regionalne Izby Obrachunkowej w par. 1 dodano zwrot „ w tym „.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej w Trzcielu – opinia
pozytywna – załącznik nr 6 do protokołu.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Zdrowia,
Opieki Socjalnej i Kultury Fizycznej, Rady Miejskiej w Trzcielu – opinia pozytywna –
załącznik nr 7 do protokołu.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Oświaty,
Wychowania i Kultury, Rady Miejskiej w Trzcielu – opinia pozytywna – załącznik nr 8 do
protokołu.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Ekologii,
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Rady Miejskiej w Trzcielu– opinia pozytywna –
załącznik nr 9 do protokołu.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.5:
Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu –
projekt uchwały nr 2
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
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Skarbnik Renata Kopeć poinformowała, że uchwała stanowi formalny początek i podstawę
prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie niepublicznej.
Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama
jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym
czasie. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy
bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 12 seriach, a w 2019 roku 11 seriach.
Wydatki i rozchody związane z obligacjami zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu
Gminy Trzciel w latach 2018-2031. Obligacje zostaną wykupione w latach 2021 - 2031.
Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu
umorzenia.
Program emisji obligacji przez Gminę Trzciel w latach 2018-2019 z 26 marca 2018 roku –
załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.6:
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok –
projekt uchwały nr 3
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Renata Kopeć wyczerpująco przedstawiła projekt uchwały budżetu na
2018 rok. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 14.000,00 zł,
w tym dochody bieżące zwiększa się o 14.000,00 zł. Zwiększa się łączną kwotę planowanych
wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o 20.000,00
zł, wydatki bieżące zwiększa się o 34.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.7:
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na
lata 2018 – 2032 – projekt uchwały nr 4
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Renata Kopeć wyczerpująco przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032. Zmiany te
powstały ponieważ dokonaliśmy zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. W 2018 roku
zwiększa się kwotę planowanych dochodów o 14.000,00 zł. W 2020 roku zmniejszyły się
planowane dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację
projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2018-2019 w łącznej kwocie
2.989.529,00 zł i zostały przeniesione do roku 2021. Planowane wydatki w 2018 roku
zwiększyły się o łączną kwotę 14.000,00 zł. W latach 2019-2030 zwiększyły się planowane
wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu odsetek w związku z planowanym zaciągnięciem w
2018 roku kredytów i pożyczek oraz planowaną emisją papierów wartościowych w latach
2018-2019.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.8:
Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo nie narusza ustaleń Studium –
projekt uchwały nr 5
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Jolanta Greczyło wyczerpująco przedstawiła projekt uchwały w oparciu o uchwały Rady
Miejskiej w Trzcielu Nr XIII/ 96 /2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie Chociszewo, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVIII/218/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na fragmencie obrębu Chociszewo,
wykonał projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Granice planu
określała uchwała Nr XXVIII/218/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zmiana pierwotnych
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granic planu określonych w uchwale z 2015 r. związana była z brakiem zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Obszar objęty planem po zmianie granic
opracowania (wskutek braku zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele inwestycyjne, pomimo uzyskanej akceptacji Marszałka Województwa
Lubuskiego i Lubuskiej Izby Rolniczej) zajmuje powierzchnię 11,7400 ha z działkami o
numerach ewidencyjnych 76/3, 76/4, 77, 78. Teren obecnie jest użytkowany rolniczo. W
planie dla rolniczych terenów chronionych wprowadzono rozwiązanie z kwalifikacją, która
nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.9:
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo – projekt uchwały nr 6
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Jolanta Greczyło wyczerpująco przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chociszewo
Plan obejmuje teren w Chociszewie (dz. 76/3, 76/4, 77, 78 o powierzchni 11,7400 ha).
Teren graniczy:
1) od wschodu z koleją;
2) od zachodu z drogą powiatową;
3) od północy i południa z terenami rolniczymi.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 26 marca
2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XXXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
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Ad.10:
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
Przewodniczący Rady oznajmił, że protokół z poprzedniej sesji jest zgodny z jej przebiegiem.
Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Trzcielu jak również został wyłożony do wglądu dwie godziny przed rozpoczęciem sesji,
w związku z tym, że nie wpłynęły uwagi do protokołu, zostaje przyjęty przez aklamację.

Ad.11:
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wpłynęła jedna interpelacja od Radnej Elżbiety Kaczmarek dotycząca dzików na Starym
Mieście Trzciel – załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.12:
Zaświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – odczytał prośbę mieszkańców Brójec ul.
Strażackiej o utwardzenie drogi gruntowej – załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – odczytał skargę na Burmistrza złożoną przez
Pana Adama Szczygła w sprawie „dzików”, które niszczą i pustoszą uprawy i ogrody na
Starym Mieście w Trzcielu – załącznik nr 19 do protokołu.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – jeżeli chodzi o drogę na ul. Strażackiej w
Brójcach to byliśmy, oglądaliśmy tę drogę. W momencie, kiedy droga zostanie osuszona, to
przewidujemy dać tam kilka wanien tłucznia. Rozmawialiśmy z mieszkańcami tej ulicy, że na
dzień dzisiejszy tłucznia nie mamy, ale po świętach myślę, że już będziemy mieć. Te kilka
wanien tłucznia myślę, że wystarczy na zabezpieczenie dojazdów do posesji.
Jeśli chodzi o dziki to myślę, że to nie ten adres. Ja przy każdej rozmowie z nadleśniczymi
mówię, że ilość dzików jest bardzo duża, powinny być dodatkowe odszczały. Ostatnio
podpisaliśmy wyrażenie zgody na dodatkowe odszczały. To jest temat do Nadleśnictwa, a oni
w ramach swoich kompetencji powinni zrobić wszystko, aby zmniejszyć ilość dzików.
Właściciele swoich posesji też powinni sami zabezpieczyć swoje działki przed dzikami.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – skargę przekaże do komisji rewizyjnej.
Radna Elżbieta Kaczmarek – na początku stycznia złożyłam ustną prośbę dotyczącą
usunięcia dzików. Zadaniem Urzędu Miejskiego jest zmniejszenie ilości dzików. Żaden łowca
nie wejdzie na teren miejski.
Sekretarz Jacek Ignorek – zgadzam się, ale jak to mamy zrobić, skoro odszczał jest
niemożliwy.
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Radna Elżbieta Kaczmarek – będą się starać o odszkodowania.
Sekretarz Jacek Ignorek – mogą się starać o odszkodowania od Skarbu Państwa, ponieważ
jest to dzika zwierzyna. Każdy powinien też sam zabezpieczyć swoją posesje.
Radna Elżbieta Kaczmarek – zwracam uwagę o brak reakcji na tą sprawę. W styczniu
złożyłam prośbę ustną, dzisiaj składam interpretacje na piśmie. Pan Szczygieł pewnie będzie
się starał o odszkodowanie, dlatego napisał skargę, aby dostać odpowiedź na piśmie.
Sekretarz Jacek Ignorek – ma pełne prawo starać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – w innych gminach np. Drezdenko też jest
problem z dziką zwierzyną. Tam w nadmiarze występują wilki. Watahy zagryzają psy, ludzie
boją się chodzić po zmroku.
Teraz proszę Pana Dariusza Orzeszko o przedstawienie co dzieje się w Powiecie.
Członek Zarządu Rady Powiatu Dariusz Orzeszko – od 8 marca 2018 roku Zarząd
Powiatu spotkał się dwukrotnie. Są dwie sprawy dotyczące bezpośrednio Trzciela:
1) został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadania pożytku publicznego i chcę

poinformować, że komisja w której uczestniczyłem, większość wniosków
zaopiniowała pozytywnie. Były to wnioski z Panowic i od Trzcielskich Seniorów.
2) Opiniowaliśmy wzory umów pomiędzy gminami, a Starostwem Powiatowym na
zadania drogowe.
Radny Andrzej Kłosowicz – co z naszym mostem na rzece Obra.
Członek Zarządu Rady Powiatu Dariusz Orzeszko – są dwie możliwości:
1) możemy zrobić w obecnej kadencji szybki remont tz. kosmetykę,
2) lub w kolejnej kadencji czyli w 2019 roku możemy zrobić generalny remont mostu.
Kompleksowy remont wiąże się z poważnymi procedurami i kosztami.
Sołtys Starego Dworu Ewa Chamarczuk – czy będzie możliwość naprawy drogi Stary
Dwór - Brójce.
Członek Zarządu Rady Powiatu Dariusz Orzeszko – w tej kadencji nie będzie robiona
droga. Jest już gotowy plan, projekt na 2019 rok. Zarząd podjął decyzje, że nie będzie robiona
kosmetyka, w 2019 roku dokonamy generalnego remontu tej drogi.
Prezes POŚ „Mrówka” Krzysztof Górny – mam trzy sprawy do omówienia:
1) jeżeli są awarie to my jako Przedsiębiorstwo powiadamiamy sołtysów w momencie

kiedy naprawa awarii się przesunie lub przedłuży. Miałbym prośbę do sołtysów, aby
podali nam adresy i numery telefonów zakładów produkcyjnych, które chcą być
powiadamiane osobno.
2) w momencie naprawy awarii w świetlicach lub Strażach Pożarnych spisywane są
protokoły. Sołtysi powinni te protokoły podpisać. Prośba z mojej strony, aby moich
pracowników z protokołami nie odsyłać bez podpisów.
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3) Kolejna prośba do sołtysów w związku z działaniami kontrolnymi. Nasza spółka

będzie robić kontrole, ponieważ są duże różnice między wodą uzdatnioną, którą my
wyprodukujemy, a wodą zapłaconą przez odbiorców. Kontrole będą od miesiąca maja
2018 roku. Proszę sołtysów, aby powiadomili mieszkańców o kontrolach.
Sołtys Łagowca Julia Grabas – jak będzie wyglądać kontrola.
Prezes POŚ „Mrówka” Krzysztof Górny – po wszystkich posesjach chcemy się przejść.
Sołtys Łagowca Julia Grabas – chciałabym się zapytać co z drogą na Nowym Świecie.
Droga jest nieprzejezdna.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – za 2-3 tygodnie będzie wysypany tłuczeń, nie
chcemy sypać szlaki, więc musimy poczekać jeszcze trochę.
Będziemy się starać o zdrapkę z dróg. Wstąpiliśmy do Stowarzyszenia Gmin przy
autostradzie A2, a to nam umożliwia pozyskanie zdrapki. Burmistrz dowie się czy jest to
możliwe, aby w najbliższym czasie zdobyć zdrapkę.
Sołtys Jasieńca Józef Jęcz – dziękuje, że się coś ruszyło w stronę Jasieńca, jeszcze tylko
proszę o remizę i trochę tłucznia na drogę w stronę Pana Ciechanowicza.
Podałem Pana Jacka Marciniaka i Pana Henryka Szczepańskiego do odznaczenia za 20-sto
letnią prace sołtysa.
Czy jest szansa do uzyskania zdrapki na drogi.
Burmistrz Jarosław Kaczmarek – wszystko jest do uzyskania, tylko trzeba mieć pieniążki.
Patrzymy się, aby przesunąć jakieś sierotki i zakupić tłucznia jeszcze więcej. Ilość
zakupionego tłucznia jest taka sama jak w zeszłym roku. Ale wiemy, że rok był bardzo mokry
i dlatego jest potrzebna większa ilość.
Sołtys Jasieńca Józef Jęcz – jaką dostaliśmy opinie od WIOŚ dot. oczyszczalni.
Prezes POŚ „Mrówka” Krzysztof Górny – opracowaliśmy program naprawczy
oczyszczalni. A kara nałożona na nas w roku 2015 i 2016, przejdzie w koszty remontu
oczyszczalni.
Na wniosek sołtysa Jasieńca mieliśmy kontrole oczyszczalni, protokół pokontrolny jest w
POŚ „Mrówka” do wglądu. Oczyszczalnia nie grozi zawaleniu.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – złożył życzenia wielkanocne dla wszystkich osób
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i
zawodowym.

Ad.13:
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 14.50.

9

Protokołowała:
Andżelika Kapała

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak
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