VII kadencja Samorządu
2014-2018

Rada Miejska
w Trzcielu

Protokół Nr XL/2018
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
zwołanej na czwartek 19 kwietnia 2018 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu
Ad.1a:
XL 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 15 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.
Następnie Przewodniczący rady Jacek Marciniak powitał przybyłych na sesję Radnych
Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości w osobach:
- Burmistrza Trzciela – Jarosława Kaczmarka,
- Skarbnika Gminy – Renatę Kopeć,
- 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
zmian do porządku obrad, którego projekt radni otrzymali wcześniej wraz z materiałami.
Zmian nie zgłoszono, zatem przystąpiono do jego przyjęcia.
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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. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Trzciel:
a) informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku
b) informacja z planu zadań do realizacji w 2018 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
– projekt uchwały nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031– projekt uchwały nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego
punktu przedszkolnego w wyższej wysokości – projekt uchwały nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel – projekt uchwały nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela –
projekt uchwały nr 5

10. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak poddał pod głosowanie porządek obrad. W
głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak zaproponować zmianę porządku obrad o dodanie
dwóch uchwał:
1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/294/2018 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 8 marca 2018r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich – projekt uchwały nr 6
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Trzciel – projekt uchwały nr 7
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.
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4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Trzciel:
a) informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku
b) informacja z planu zadań do realizacji w 2018 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
– projekt uchwały nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031– projekt uchwały nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego
punktu przedszkolnego w wyższej wysokości – projekt uchwały nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel – projekt uchwały nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela –
projekt uchwały nr 5

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/294/2018 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 8 marca 2018r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów oraz członków rad sołeckich – projekt uchwały nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Trzciel – projekt uchwały nr 7
12. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
15. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak poddał pod głosowanie porządek obrad. W
głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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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Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – czy są pytania do Pana Prezesa POŚ „Mrówka”,
ponieważ Pan Prezes będzie musiał opuścić nas trochę wcześnie z powodu ogromu pracy.
Nie ma pytań, więc przejdźmy do porządku obrad.

Ad.4:
Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Trzciel:
a) informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku
b) informacja z planu zadań do realizacji w 2018 roku.
Poproszę udzielenie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu za
2017 rok – Panią kierownik Dominikę Konieczną.
Pani kierownik Dominika Konieczna omówiła szczegółowo sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu za 2017 rok – załącznik do protokołu nr 6
Pani kierownik Dominika Konieczna omówiła szczegółowo ocenę zasobów pomocy
społecznej za rok 2017 dla Gminy Trzciel - załącznik do protokołu nr 7
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu za 2017 rok. W głosowaniu jawnym głosowało 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –
0.
O godz.13.15 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.
O godz.13.25 wznowiono obrady sesji.
Ad.5:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018
rok – projekt uchwały nr 1
Skarbnik gminy Renata Kopeć – zmiany dotyczą wydatków i tak w rozdziale 60016
zwiększyliśmy w łącznej kwocie 100.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
a) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz” zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł
b) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz – działka nr 159” zwiększenie w
kwocie 40.000,00 zł.
W rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 10.000.00 zł na „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na potrzeby Stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni ścieków w
Trzcielu”.
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Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansowania,
Planowania Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej w Trzcielu –
załącznik nr 8 do protokołu
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej
w Trzcielu – zaopiniowała pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 5 członków przy 5
osobowym składzie komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/311/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.6:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031 – projekt uchwały nr 2
Skarbnik gminy Renata Kopeć – planowane wydatki w 2018 roku zwiększyły się o łączną
kwotę 110.000,00 zł do kwoty 33.313.494,20 zł, z tego wydatki bieżące nie uległy zmianie i
pozostały w łącznej kwocie 24.902.355,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o
kwotę 110.000,00 zł do kwoty 8.411.139,00 zł
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansowania,
Planowania Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej
w Trzcielu – zaopiniowała pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 5 członków przy 5
osobowym składzie komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/312/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
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Ad.7:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego
punktu przedszkolnego w wyższej wysokości – projekt uchwały nr 3
Kierownik referatu Oświaty Zygmunt Czarnecki – uchwała dotyczy wyrażenia zgody na
udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego, w wysokości 70 % w
odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji.
Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku na dziecko: 5771,87 zł, miesięczna kwota: 480,99 zł.
Kwota dotacji na 1 dziecko dotychczasowo wynosiła 40% - 192,40 zł, po zwiększeniu dotacji
do 70% będzie wynosiła 336,69 zł. Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym stan na kwiecień
2018 rok – 21 osób, stan od września 2018 rok – 17 osób.
Proponujemy wysokość dotacji o której mowa wyżej, aby obowiązywała w roku szkolnym
2018/2019.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w
Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
Odczytanie opinii dotyczącej wszystkich uchwał podejmowanych na Komisji Oświaty,
Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu – załącznik nr 11 do protokołu
- Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu – zaopiniowała
pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 6 członków przy 6 osobowym składzie
komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/313/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.8:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
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1) Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel – projekt uchwały nr 4
Kierownik referatu Oświaty Zygmunt Czarnecki – uchwała dotyczy przedszkoli
publicznych, dla których prowadzącym jest Gmina Trzciel. Przedszkola te zapewniają
dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze pięciu godzin dziennie. Po
przekroczeniu 5 godzin dziennie, kolejne godziny są płatne 1 zł za godzinę. Drugie dziecko z
rodziny płaci 50% kwoty wymienionej wyżej. Z całkowitego zwolnienia z opłaty korzysta
trzecie i kolejne dziecko z rodziny. Zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na
wniosek rodzica.
Zmiana z ustawy to opłata publiczno-prawna czyli tz. „stała”. Czy dziecko uczęszcza do
przedszkola czy też nie, rodzic płaci taką opłatę jeśli podpisał deklarację
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w
Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
- Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu – zaopiniowała
pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 6 członków przy 6 osobowym składzie
komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/314/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.9:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela –
projekt uchwały nr 5
Podinspektor Ryszard Marmajewski – 27 grudnia 2017 roku dostaliśmy pismo od
Lubuskiego Wojewody z informacją, że Pan Adam Szczygieł zwrócił się do Lubuskiego
Wojewody o pomoc, ponieważ jest zaniepokojony faktem pojawienia się dzików w
miejscowości Trzciel. A przede wszystkim na osiedlu Kolejowym. Dnia 4 stycznia 2018 roku
Burmistrz Trzciela zwrócił się do Nadleśnictwa Trzciel z pismem o podanie informacji czy oś.
Kolejowe lub jego obrzeże wchodzi w skład jakiego koła łowieckiego. W piśmie jest również
prośba o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałych zagrożeń. Dnia 10
stycznia 2018 roku Nadleśnictwo Trzciel pisemnie prosi o przesłanie dodatkowych informacji
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jakich zniszczeń dokonały dziki i na jakiej działce. Dnia 17 stycznia 2018 roku Nadleśnictwo
Trzciel pisze kolejne pismo, że na terenie oś Kolejowego położonego w granicach
administracyjnych miasta Trzciel leży w granicach obwodu łowieckiego nr 88 w którym
gospodarkę łowiecką prowadzi nadleśnictwo Trzciel. Tereny położone na obrzeżu tego
osiedla leżą w granicach obwodu łowieckiego nr 225 w którym gospodarkę łowiecką
prowadzi Koło Łowieckie „Żubr” z Poznania. A problem zabezpieczenia pasieki przed
ewentualnym uszkodzeniem przez zwierzęta pozostaje w gestii właściciela pasieki a
ewentualne pozbycie się dzików z terenu miasta leży w gestii Urzędu Miasta Trzciel.
W związku z faktem, że zgłoszenie takiego faktu jest jednostkowe i nie stwierdzono
zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi nie może mieć tu zastosować
art.7 ust.1 pkt.14 ustawy o samorządzie gminnym (zapewnienie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli) w związku z treścią art.11 ust.3 Prawa łowieckiego (współpraca
dzierżawców, Nadleśniczych i wójtów w zakresie ochrony i hodowli zwierząt) – załącznik do
protokołu nr 14.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu
dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
Odczytanie odpowiedzi Burmistrza Trzciela Jarosława Kaczmarka na skargę Pana Adama
Szczygła – załącznik do protokołu nr 15.
Odczytanie opinii dotyczącej uchwały podjętej na Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Trzcielu – załącznik do protokołu nr 16.
- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzcielu – zaopiniowała pozytywnie „za” przyjęciem
projektu uchwały 5 członków przy 5 osobowym składzie komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/315/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta 14
głosami „za”, przeciw – 0, wstrzymało się - 1 - uchwała stanowi załącznik do protokołu nr
17.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
O godz. 13.45 przyszedł na sesję Członka Zarządu Rady Powiatu - pana Dariusza Orzeszko
Ad.10:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/294/2018 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 8 marca 2018r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów oraz członków rad sołeckich – projekt uchwały nr 6

8

Skarbnik gminy Renata Kopeć – Uchwałę nr XXXVIII/294/2018 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 8 marca 2018r. nadzór nam odrzucił i zasugerował dodanie w § 2 pkt 2, który
mówi : W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety
zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując , że miesiąc
liczy 30 dni.
Przygotowaliśmy oświadczenia, na którym każdy sołtys po skończonym miesiącu określi się
czy pełnił funkcje sołtysa przez cały miesiąc. Oświadczenia muszą być dostarczane do
Urzędu Miejskiego w Trzcielu na początku następnego miesiąca po miesiącu pełnienia
funkcji.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansowania,
Planowania Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej
w Trzcielu – zaopiniowała pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 5 członków przy 5
osobowym składzie komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/316/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 18.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.

Ad.11:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały w
sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie: : zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Trzciel – projekt uchwały nr 7
Podinspektor ds. promocji Robert Kaczmarek - omówił projekt uchwały, informując, że
Wojewoda Lubuski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK-I.4131.62.2018.ABEJ z
13.04.2018r. unieważnił Uchwałę Nr XXXVIII/301/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8
marca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Trzciel. W ocenie Wojewody, na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych z 2017 i
2018 roku, uchwała oparta na art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, ma
charakter prawa miejscowego i może zacząć obowiązywać 2 tygodnie po ogłoszeniu jej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansowania,
Planowania Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu dzisiejszym i otrzymała jednogłośną opinię.
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- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej
w Trzcielu – zaopiniowała pozytywnie „za” przyjęciem projektu uchwały 5 członków przy 5
osobowym składzie komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XL/317/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 19.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.12:
Przyjęcie protokołu z XXXIX 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.13:
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
Nie ma.
Ad.14:
Zaświadczenia i wolne wnioski.
Członka Zarządu Rady Powiatu - pana Dariusza Orzeszko – opowiedział o nie zbyt dobrej
sytuacji powiatowego szpitala w Międzyrzeczu. Nie udało się pozyskać dodatkowych pieniążków na
szpital. Ale ta sytuacja na pewno nie wpłynie negatywnie na przychodnie i pacjentów. Dobra
wiadomość to szpital międzyrzecki dostał promesę na rozbudowę oddziału dziecięcego.

Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – zachęcał do uczestnictwa w akcji „czysty
aniołek”, to bardzo szlachetny cel.
Szkolenie na temat szacowania szkód odbędzie się dzisiaj po sesji, a więc proszę sołtysów o
pozostanie na tym szkoleniu.
Jak wiemy zbliża się Dzień Samorządowca, a zawsze obchodzimy ten dzień, więc chciałbym
zaproponować miejsce i czas kolejnej sesji. Kolejna sesja byłaby w miejscowości Łagowiec
dnia 24 maj 2018 roku o godz. 12.00.
Sołtys Sierczynka Halina Jasińska – ogromna prośba w kierunku radnych, chciałaby aby
była zrobiona elewacja na sali w Sierczynku. Ponieważ w środku sali jest bardzo ładnie
natomiast strona zewnętrzna ma dużo do życzenia. Odstrasza potencjalnych klientów na
wynajem sali.
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Sołtys Jasieńca Józef Jęcz – chciałbym przeprosić Panią Dominikę Konieczną, za to co
powiedziałem na ostatniej sesji. Tłuczeń nie jest Pani Dominiki Koniecznej tylko Gminy i nie
poszedł na bramę Pani Dominiki tylko na drogę wjazdową.
Radny Andrzej Kłosowicz – płyta boiska w Trzcielu niema gospodarza, robi się wielki
bałagan. Są pełne śmietniki i nie ma kto ich wywieźć. Młodzież dewastuje, śmieci, a nikt nie
zwraca im uwagi, ponieważ nikt płytą boiska nie zarządza.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – ze strony gminy koordynuje to Pan Sekretarz
Jacek Ignorek. Już niedługo będziemy mieć pracowników interwencyjnych i oni będą dbać o
porządek na płycie boiska. Jestem w stałym kontakcie z Panem Piotrem Tureckim i nic mi
nie zgłaszał. Każdy powinien sprzątać po sobie tak samo jak na swojej posesji.
Radny Andrzej Kłosowicz – zrobiliśmy remont w szatniach na stadionie, kto tym zarządza,
czy nie powinniśmy zatrudnić koordynatora sportu.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – już o tym była mowa, koordynator sportu
bardzo dużo chce pieniążków, a my nadzwyczajnie ich nie mamy. Mamy szkoły, które
doskonale sobie radzą ze sportem. Mamy klub zapaśniczy. Szatniami również się zajmuje Pan
Sekretarz Jacek Ignorek.
Członka Zarządu Rady Powiatu - pana Dariusza Orzeszko – cały czas walczymy z wandalizmem,
płyta boiska w szkole jest też bardzo zniszczona. Plac zabaw w przedszkolu też jest bardzo
zniszczone. Moje pytanie brzmi, kiedy będę mógł zamknąć plac zabaw, ponieważ niedługo zostanie
nam tylko piaskownica.

Sołtys Świdwowca Henryk Szczepański – była robiona droga nr 137, a kto posprząta po
pracach.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – osoby, które wykonywały prace na drodze nr
137.
Radna Elżbieta Kaczmarek – ludzie skarżą się, na pracowników ( obcokrajowcy) Pana
Buczka, ponieważ jeżdżą po pianemu.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – przyjrzymy się temu.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 14.10.

Protokołowała:
Andżelika Kapała
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak

12

