VII kadencja Samorządu
2014-2018

Rada Miejska
w Trzcielu

Protokół Nr XLI/2018
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
zwołanej na czwartek 24 maja 2018 roku
w sali wiejskiej w Lutolu Mokrym
Ad.1a:
XLI sesja Rady Miejskiej w Trzcielu rozpoczęła się w Sali wiejskiej w Lutolu Mokrym 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 Krzysztof Migdałek.
Następnie Przewodniczący rady Jacek Marciniak powitał przybyłych na sesję Radnych
Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości w osobach:
-

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu – Szymon Prochera,

-

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu – Marek
Harkot,

-

Wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Trzcielu – Marian Kałek

-

Komendant Powiatowej Policji w Międzyrzeczu – Sławomir Gorący,

-

Kierownik Posterunku Policji w Trzcielu – Paweł Szmyt,

-

Członka Zarządu Rady Powiatu - Dariusza Orzeszko,

-

Burmistrza Trzciela – Jarosław Kaczmarek,

-

Skarbnika Gminy – Renata Kopeć,

-

Sekretarz Gminy – Jacek Ignorek,

-

Kierowników jednostek organizacyjnych,

-

Pracowników Urzędu,
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-

Sołtysów gminy,

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.
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. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzciel za 2017
rok.
5. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie Gminy Trzciel.
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
– projekt uchwały nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031– projekt uchwały nr 2
9. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
12. Zakończenie sesji. – załącznik nr 5 do protokołu
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak poddał pod głosowanie porządek obrad. W
głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak zaproponować zmianę porządku obrad o dodanie
jednej uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
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napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel – projekt
uchwały nr 3

Porządek sesji po zmianach przedstawiała 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. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzciel za 2017
rok.
5. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie Gminy Trzciel.
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
– projekt uchwały nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031– projekt uchwały nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel– projekt uchwały nr
3
10. Przyjęcie protokołu z XL 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 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14
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
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( 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 6 do protokołu.
Wobec braku pytań, informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Ad.4:
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzciel za 2017
rok.
Poproszę udzielenie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Międzyrzeckiego i
terenu Gminy Trzciel za 2017 rok – Pana Sławomira Gorący.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu nadkom. Sławomir Gorący szczegółowo omówił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu Międzyrzeckiego
za rok 2017 – załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.5:
Informacja o zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie Gminy Trzciel.
Poproszę udzielenie informacji o ochronie P.POŻ na terenie Gminy Trzciel za 2017 rok –
Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu – Marka
Harkot, oraz Wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Trzcielu – Mariana
Kałeka.
Pan Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu – Marka Harkot,
oraz Wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Trzcielu – Mariana Kałeka
omówili szczegółowo bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Gminy Trzciel – załącznik
nr 8 do protokołu.
Ad.6:
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
Sekretarz gminy Jacek Ignorek - w 2017 roku na terenie Gminy pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych posiadało 23 punktów detalicznych i 11 punktów gastronomicznych.
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Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wnoszone na rachunek gminy w
trzech równych ratach w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i są
przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”. W roku 2017 z tak zwanego
„korkowego” czyli opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
uznano 142.512,51 zł. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z zadaniami – załącznik nr 9
do protokołu.
1. O godz.13.15 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.
2. O godz.13.30 wznowiono obrady sesji.
Ad.7:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
– projekt uchwały nr 1
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Renata Kopeć – zmiany dotyczą wydatków i tak:
- w rozdziale 60016 zamierzamy zwiększyć o łącznej kwocie 70.000,00 zł na zadania
inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowcu”,
- w rozdziale 75023 zamierzamy zmniejszyć o kwotę 6.865,00 zł wydatków na
wynagrodzenia, z przeznaczeniem w rozdziale 75702 na zwiększenie w kwocie 6.865,00 zł na
koszty prowizji od emisji papierów wartościowych.
- w rozdziale 80101 zamierzamy zwiększyć o kwotę 12.470,00 zł wydatków na nagrody
jubileuszowe nauczycieli Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu – z wykonanych dochodów z
tytułu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych.
- w rozdziałach 80104 i 80149 zamierzamy zwiększyć o łącznej kwocie 20.180,00 w związku
z zwiększeniem dotacji przedszkolnej.
- w rozdziale 85501 zamierzamy zwiększyć o łącznej kwocie 5.000,00 zł wydatków z tytułu
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85502 zamierzamy zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł wydatki z tytułu zwrotów
nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zamierzamy zwiększyć wydatki o kwotę 7.570,00
zł na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel – dotacja
WFOŚiGW”
- w rozdziale 90001zamierzamy zwiększyć o kwotę 10.000.00 zł na „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na potrzeby Stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni ścieków w Trzcielu”.
Zmiany dotyczące dochodów:
- w rozdziale 60016 zamierzamy zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł
- w rozdziale 80101 zamierzamy zwiększyć o kwotę 12.470,00 zł
- w rozdziale 80104 zamierzamy zwiększyć o kwotę 16.070,00 zł
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- w rozdziale 80149 zamierzamy zwiększyć o kwotę 4.110,00 zł
- w rozdziale 85501 zamierzamy zwiększyć o kwotę 11.000,00 zł
- w rozdziale 90002 zamierzamy zwiększyć o kwotę 7.570,00 zł
Członkowie Komisji, nie zadali dodatkowych pytań.
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 10 do protokołu
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XLI/318/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.8:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzciel na lata 2018 – 2031– projekt uchwały nr 2
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Renata Kopeć – planowane wydatki w 2018 roku zwiększyły się o łączną
kwotę 417.729,64 zł do kwoty 33.731.223,84 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o
łączną kwotę 348.284,64 do kwoty 25.250.639,84 zł, natomiast wydatki majątkowe
zwiększyły się o łączną kwotę 69.445,00 zł do kwoty 8.480.584,00 zł.

Planowane dochody w 2018 roku zwiększyły się o łączną kwotę 417.729,64 zł do kwoty
29.073.738,84 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 347.729,64 zł do
kwoty 25.953.359,84 zł oraz dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 70.000,00 zł
do kwoty 3.120.379,00 zł.
Członkowie Komisji, nie zadali dodatkowych pytań.
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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.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XLI/319/2018 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.9:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
1) Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel – projekt
uchwały nr 3
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Sekretarz gminy Jacek Ignorek – krótko i na temat w Dzienniku Ustaw opublikowano
nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości — czyli generalny zakaz spożywania
alkoholu w miejscach publicznych (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 310, dlatego wprowadziliśmy odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie Gminy
Trzciel:
- działka nr 66/1 i 66/2 położone w Trzcielu w dniach: 9-10 czerwca 2018/r, 30 czerwca
2018r,
8 września 2018 r.,
- działki nr 179/6 i 205 położone w Trzcielu w dniach 21-22 lipca 2018 r.,
- plac przy świetlicy wiejskiej w Sierczynku 2 dni w miesiącu sierpniu,
- plac przy remizie OSP w Sierczu 2 dni w miesiącu sierpniu,
- działka 2/32 położona w Panowicach 1 dzień w miesiącu sierpniu.
Listę działek i dni zrobiliśmy zgodnie z kalendarzem imprez jaki posiadamy na dzień
dzisiejszy.
Proszę zgłaszać dni i nr działek na których będą organizowane imprezy kulturalne, a ujmiemy
je w naszym kalendarzu imprez kulturalnych.
Członkowie Komisji, nie zadali dodatkowych pytań.
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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W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 14 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 14 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Ad.10:
Przyjęcie protokołu z XL 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.
W dniu 24 maja 2018 roku wpłynęła jedna interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek
dotycząca:
- braku na stronie www.bip.trzciel.pl tegorocznych interpelacji radnych oraz wszystkich
protokołów z sesji obecnej kadencji Rady Miejskiej,
- estetyki naszego miasta,
- skargi mieszkańca Trzciela Pana Adama Szczygła na Burmistrza Trzciela - załącznik nr 14
do protokołu.
Ad.12:
Zaświadczenia i wolne wnioski.
Radna Elżbieta Kaczmarek – dlaczego na stronie www.bip.trzciel.pl nie ma tegorocznych
interpelacji radnych oraz protokołów z sesji obecnej kadencji.
Proszę się przypatrzeć estetyce naszego miasta, jest bardzo brudno.
Dlaczego nie została wysłana odpowiedź do Pana Adama Szczygła na wniesioną skargę na
Burmistrza Trzciela. Pomimo, że jest ta odpowiedź zamieszczona w protokole 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.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – każdej sprawie z osobna przyjrzymy się
dokładnie.
8

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Szymon Prochera – zadajecie
Państwo pytanie „ czy będzie chodnik w Chociszewie”. Były dwa przetargi, a jesteśmy w
przygotowaniu trzeciego przetargu. Dwa się odbyły i na żaden z nich nie było ofert. Po
uzgodnieniu z Panem Burmistrzem za słuszną sugestią, uznaliśmy aby w zakresie
opracowania nie ujmować przebudowy dwóch skrzyżowań. Drogi gminnej z drogą główną,
która biegnie przez Chociszewo. Droga ta w dwóch miejscach krzyżuje się z drogą
równoległą gminną. Miała być zmiana profilu skrzyżowania aby kierowcy włączali się do
ruchu pod kątem prostym w drogę powiatową, co w znaczącym stopniu zwiększyło by
bezpieczeństwo, poprawiłoby widoczność. Po ogłoszeniu drugiego przetargu na który także
nikt się nie zgłosił, a przychodzili wykonawcy, którzy byli zainteresowani innymi pracami.
Zaczęliśmy się pytać dlaczego nie składają ofert na przetarg w miejscowości Chociszewo.
Większość firm, które się zajmują przebudową dróg, albo przebudową chodników boją się
mas asfaltowych. Firmy duże, które wykonują prace przebudowy chodników i naprawy dróg
z wykorzystaniem mas bitumicznych są zaangażowane w prace przy dużych inwestycjach. A
nasze prace w Chociszewie są małym kąskiem, aby się nad nim pochylać. Dlatego
zdecydowaliśmy się okroić zakres robót. Będzie ruszał trzeci przetarg, bez skrzyżowań i bez
kanalizacji deszczowej, ponieważ na tym odcinku już nic nie trzeba robić, woda jest
odprowadzana grawitacyjnie, spadkami. Myślę, że ktoś zgłosi się i uda nam się wybudować
chodniki jeszcze w tym roku.
Kolejne pytanie dotyczy obwodnicy Trzciela.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Szymon Prochera – na to zadanie
mieliśmy zabukowane 10 mln zł. Koszt w całości, bez budowy ronda miał się zmieścić w tej
kwocie . Obecnie ceny poszły diametralnie do góry i koszt inwestycji zwiększył się do 26 640
mln. zł, a więc brakuje 17 mln. zł. Jest szereg spotkań, wymieniamy się korespondencją. W
poniedziałek poszły bardzo konkretne pisma do Pani marszałek i do służb Pani marszałek.
Czy uda się zrobić tą układankę finansową na szczeblu Wojewódzkim tego nie wiemy. Jeżeli
nie uda się zrobić, obwodnicy nie będzie, a jeśli uda się zrobić obwodnica będzie.
Radny Waldemar Wesoły – czy będzie remont drogi między Brójcami, a Starym Dworem.
Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Szymon Prochera potrzebował
paru minut na przygotowanie odpowiedzi na to pytanie.
W międzyczasie Radny Andrzej Kłosowski – chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi
za częściowe dofinansowanie kursu na sternika motorowodnego. Chciałbym także
podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie przy przygotowaniu kursu.
Chciałbym poinformować jak również zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
spływie kajakowym, który odbędzie się w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Spływ
rozpocznie się na jeziorze w Lutolu Mokrym, a prawdopodobnie skończy się na jeziorze w
Rybojadach. Spływ ma na celu oczyszczenie naszych wód, na których pływa mnóstwo
śmieci. I tu mamy prośbę do Burmistrza, o porozumienie z Prezesem POŚ „Mrówka”, aby
wyznaczył nam 2-3 miejsca na które mamy składować śmieci, a oni z tych miejsc śmieci
odbiorą. I tu druga prośba, aby koszt utylizacji tych śmieci poniosła Gmina, ponieważ OSP
nie dysponuje funduszy na to zadanie.
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Przewodniczący Jacek Marciniak – dziękuję bardzo, bardzo szlachetny cel.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Szymon Prochera – mamy
opracowaną aktualną dokumentację drogi Brójce – Stary Dwór. Jest ona ujęta w planie zadań
inwestycyjnych, wykazanych na drogach powiatowych i obiektach mostowych na lata 2016 –
2020. W tym roku jest ostatni nabór na tak zwane schetynówki „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tym roku pojawił się nowy
program, na który powiaty mogą składać wnioski. Takie wnioski zostały złożone na jedną z
ulic w Międzyrzeczu i na drogę w gminie Pszczew. Czy ten program będzie kontynuowany w
przyszłym roku, to pracownicy urzędu wojewódzkiego wraz z wojewodą nie potrafili nam
odpowiedzieć. Na spotkaniu z pracownikami merytorycznymi i szefami województwa
dowiedzieliśmy się, że nabór na „ schetynówki” na 99% będzie ostatni raz. Tak naprawdę w
przyszłym roku będziemy mogli złożyć trzy wnioski, oczywiście jeśli znajdziemy pokrycie
środków własnych na te zadania. Jaka będzie decyzja, to podejmie zarząd i rada powiatu.
Droga Brójce – Stary Dwór jest jedną z nielicznych na którą posiadamy dokumentację, a więc
jeśli tylko będą środki to będziemy składać wniosek. Podstawą jest czy spełni ona kryteria.
Tegoroczne kryteria były luźne i liberalne, ale czy też tak będzie w przyszłym roku? Wnioski
będą oceniane z punktu widzenia strategicznego i społecznego dla regionu, mieszkańców i
społeczności. Czy sposób oceny tych wniosków się nie zmieni, trudno mi powiedzieć.
Na dzień dzisiejszy mamy dokumentacje na drogę Brójce – Stary Dwór i na most w Trzcielu i
to wszystko, dziękuje.
Sołtys Józef Jęcz – po pierwsze: organizujemy I Rowerowy Rajd Nadobrzański dnia 1 lipca
2018 roku, trasa rajdu: Międzyrzecz – Pszczew – Trzciel – Zbąszyń. Prosiłbym dyrektorów o
ułożenie co najmniej 5 pytań o Trzcielu, ponieważ będą konkursy o wiedzy na temat
poszczególnych miejscowości – załącznik nr 15 do protokołu.
Po drugie: została odremontowana, odrodzona kapliczka na Jasieńcu i w związku z tym
prosiłbym aby Urząd postawił tam ławeczkę. Jak to zrobił przy kapliczce w kierunku Starej
Jabłonki.
Po trzecie: 23 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie w Jasieńcu, obecnych było 34ry osoby. Osoby te uchwaliły, aby pokryć dach remizy strażackiej i doprowadzić prąd na
działkę. Chciałbym przekazać wszystkim, a w szczególności Radzie, że działkę tą
posprzątaliśmy w całości w czynie społecznym. Wywieźliśmy 120 kubików korzeni, gałęzi i
ją wyrównaliśmy. Doszły mnie słuchy, że jest to niemożliwe?
Kto rządzi tą gminą? Kiedy byłam pogoda na równanie dróg, powiedziano, że nie ma
wykonawcy, teraz słyszę, że to bez sensu.
Po czwarte: Panie Burmistrzu od kiedy się procesuje z Panem Kucerą, a zaznaczę, że Pan
Jarmużek wygrał pierwszą sprawę o to nie sławione paliwo alternatywne z Chociszewa. Ja
następną sprawę mam 24 sierpnia 2018 roku. Od tamtego momentu jestem atakowany
kontrolami z OPS Trzciel, z nadzoru budowlanego, a dzisiaj była z Służb Ochrony Kolei (
SOK ). Czy ma Pan Panie Burmistrzu coś z tym wspólnego?
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – Nie, nie mam z tym nic wspólnego.
Sołtys Józef Jęcz – dziękuje, to chciałbym usłyszeć odpowiedź.
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Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – to znaczy na jakie pytanie?
Sołtys Józef Jęcz – o tej ławce, o tej skrzynce.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – zapisałem, będziemy patrzeć aby tą ławkę
postawić.
Sołtys Józef Jęcz – a skrzynka na działce…
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – został złożony do energetyki wniosek i
energetyka ma podłączyć prąd.
Sołtys Józef Jęcz – czyli potwierdza Pan przy wszystkich, że będzie to wykonane.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – tak twierdze, że będzie to wykonane, bo
przecież to nie my to robimy, tylko energetyka.
Przewodniczący Jacek Marciniak – proszę sobie to później wyjaśnić.
Sołtys Józef Jęcz – czyli mam rozmawiać prywatnie.
Przewodniczący Jacek Marciniak – no myślę, że tak. Ja przez 2 lata składałem fundusze
sołeckie, żeby zrobić projekt na wigwam i nic więcej nie zrobiłem. Później realizacja stała
kolejne 2 lata. To już razem 4 lata, a Pan chce mieć wszystko zrobione w jednym roku z
dołożeniem funduszy gminy, gdzie fundusze sołeckie zostały rozdysponowane lekką ręką.
Sołtys Józef Jęcz – nie ja rozdysponowałem, tylko zebranie wiejskie. Nikogo do niczego nie
zmuszałem.
Przewodniczący Jacek Marciniak – byłem na tym zebraniu i nie będę tego komentować.
Sołtys Józef Jęcz – słabość tej gminy to drogi i nie wykoszone trawy, co my jesteśmy
bananową republiką. Musimy się dogadać, żeby to zrobić.
Przewodniczący Jacek Marciniak – dlatego rozmawiajmy, a nie stawiajmy tylko zarzuty i
ciągłe żądania, bo to do niczego nie doprowadzi.
Sołtys Józef Jęcz – żądania te są wiejskie, zobaczymy po wyborach, może inna rada będzie.
Przewodniczący Jacek Marciniak – dziękuje, czy są jakieś pytania, proszę Panie Robercie
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Kaczmarek.
Referat promocji Robert Kaczmarek – chciałbym się odnieść do tego namiotu i do tej
skrzynki w Jasieńcu. Chciałbym już dziś powiedzieć, że wystąpiliśmy do energetyki o
założenie prądu na działce w Jasieńcu i pierwszą skrzynkę stawia energetyka, koszt takiej
skrzynki to 1 700,00 zł. Ale jeśli chcemy odbierać prąd to musimy mieć swoją skrzynkę,
kogoś kto nam to zaprojektuje i zbuduje (wyposaży skrzynkę). Szacuje przy galopujących
cenach, a ostatnią skrzynkę kupowaliśmy na boisko wyniosła blisko 5.000,00 zł. Koszt tej
skrzynki na Jasieńcu to może połowę, a nawet 2.300,00 zł. Ale to i tak razem już mamy
4.000,00 zł, których nie mamy w budżecie. Jasieniec na namiot pieniążki sobie zabezpieczył,
natomiast na skrzynkę nie. Ja oczywiście warunki mam, ale warunki są ważne 2 lata. Do
momentu kiedy ja nie będę miał zabezpieczonych środków nic nie zrobimy, muszę mieć z
finansów zielone światło.
Sołtys Józef Jęcz – chciałem zauważyć, że wszystkie fundusze z sołeckiego z ostatnich 2 lat
szły na drogi, na projekt budowlany na świetlice też daliśmy, ale to było niezgodne z prawem.
Przewodniczący Jacek Marciniak – Panie sołtysie ostatnio źle Pan przeznaczył środki.
Sołtys Józef Jęcz – no dobrze, to można się jakoś dogadać.
Przewodniczący Jacek Marciniak – wieś straciła fundusze sołeckie, została wyłączona z
funduszu gminy. Nie dostaliśmy 30% dofinansowania z budżetu państwa. Czyli pieniądze,
które powinny być dla Jasieńca my ich nie otrzymaliśmy, czyli są to kolejne straty. Apeluje o
rozsądne rozdysponowanie środków.
Sołtys Józef Jęcz – skoro nie jesteśmy prawnikami, a był to feler prawny to trzeba było
powiedzieć, my robimy projekt, a wy dajecie pieniądze na drogi. Nie byłoby problemu. I to
wszystko.
Przewodniczący Jacek Marciniak – była możliwość zmiany zadania na inne zadanie do 30
września 2016 roku. Należało zwołać ponownie zebranie wiejskie i uchwałą zebrania
wiejskiego ustalić nowe zadanie inne niż projekt budowy świetlicy wiejskiej to wówczas
fundusz sołecki by nie przepadł. Należy się pytać zanim się cokolwiek zrobi, są różne
szkolenia.
Sołtys Józef Jęcz – nikt mi nie zaproponował szkolenia. Było szkolenie sołtysów woj.
Lubuskiego, nikt nas nie poinformował, a Burmistrz o nim wiedział. Nikt z naszej gminy nie
był, sołtys z zrzeszenia lubuskiego potwierdził.
Następna sprawa, skoro na Siercz, Świdwowiec setki tysięcy jest wydawane, a na Jasieniec
nie ma nawet 2.000,00 zł na skrzynkę to jest absurd Panie Przewodniczący.
Przewodniczący Jacek Marciniak – jeśli się wydaje takie pieniądze jak na Siercz czy
Świdwowiec to kiedyś pieniądze się kończą. Jeśli się wydaje 300.000,00 zł czy 400.000,00 zł
to później nie ma nawet 2.000,00 zł. Ma Pan swoje gospodarstwo domowe to powinien pan
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wiedzieć jak to działa. U nas w budżecie nie rośnie pula według zapotrzebowania, tylko jest
przewidywalna i niestety musimy się trzymać tego co mamy. Jeśli są potrzebne pieniądze na
dokończenie inwestycji to niestety spinamy się i dokańczamy tą inwestycje, a nie zaczynamy
kolejnych, nawet gdy są to małe inwestycje. Wszystko należy rozkładać w ratach. Ja też nie
miałem wszystkiego na Rybojadach od razu, chociaż jestem już 20 lat sołtysem.
Sołtys Józef Jęcz – dlatego zgłosiłem do odznaczenia.
Przewodniczący Jacek Marciniak – dziękuje, apeluje o rozważność.
Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca pragniemy złożyć serdeczne życzenia
wszystkim Pracownikom Samorządowym. Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką
pracę dla dobra lokalnych społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu rozkwitają
nasze „małe ojczyzny”. Służba publiczna nie zawsze bywa łatwa. Potrzeba wiele cierpliwości
i zrozumienia, aby dobrze służyć ludziom. Warto podejmować starania ponieważ przynosi to
ogromną satysfakcję. Dziękując za współpracę życzymy niesłabnącego zapału, wytrwałości,
powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Po skończeniu sesji zapraszamy na uroczysty obiad i popołudniowy grill.
Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek – W tym roku przypada 28. rocznica
upamiętniająca tę ważną, historyczną chwilę. Składamy wszystkim osobom, które pracowały
i pracują na rzecz Gminy Trzciel: radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim
pracownikom samorządowym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Dziękując za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, kreatywne pomysły i trafne decyzje,
liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z
odwagą działali dla dobra naszej małej Ojczyzny.
Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem
satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Ad.13:
Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania obrad sesji, jak również braku głosów w dyskusji, Przewodniczący
obrad zamkną XLI Sesję Rady Miejskiej w Trzcielu, dziękując zaproszonym gościom,
radnym i sołtysom za przybycie i czynny udział w obradach. Zaprosił na uroczysty obiad z
okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 15.00

Protokołowała:
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Andżelika Kapała

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak
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