VIII kadencja Samorządu
2018-2023

Rada Miejska
w Trzcielu

Protokół Nr II/2018
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
zwołanej na środę 19 grudnia 2018 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu
Ad.1a:
II 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,
- Członka Zarządu Rady Powiatu - pana Dariusza Orzeszko,
- Skarbnika Gminy – Renatę Kopeć,
- Sekretarz Gminy – Jacek Ignorek
- 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.

Przewodniczący Rady Jacek Marciniak zaproponował dołożenie trzech ustaw:
1.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr
9
2. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem – projekt uchwały nr 10
3.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr 11
Przeprowadzono głosowanie jawne nad przyjęciem zmiany porządku obrad – 14 głosów „za”
, 1 „wstrzymujący się” – załącznik nr 5 do protokołu
Zmian nie zgłoszono, zatem przystąpiono do jego przyjęcia.
Proponowany porządek obrad:
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: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z
organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – projekt uchwały nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty – projekt uchwały nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt
uchwały nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok – projekt
uchwały nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel
na lata 2019 – 2033 – projekt uchwały nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2018 –
projekt uchwały nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na
lata 2018 – 2031 – projekt uchwały nr 7
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu
Gminy Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – projekt
uchwały nr 8
12.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr
9
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem – projekt uchwały nr 10

14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr 11
15. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
17. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
18. 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 – załącznik nr 6 do protokołu
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 23 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 7 do protokołu.
Wobec braku pytań, informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Ad.4:
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z
organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – projekt uchwały nr 1
Robert Kaczmarek – obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z zapisów art. 5a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi
zmianami. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2019 r.
wynosi xxx zł. Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów
samorządowych Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, priorytety zadań zlecanych tym organizacjom w 2019 roku,
wyodrębnione na podstawie przeprowadzonych konsultacji, sposób realizacji i oceny
realizacji programu, wysokość środków na realizację programu, informacje o konsultacjach i
sposobie tworzenia programu oraz tryb i zasady działania komisji konkursowych. Program
ten jest więc zróżnicowanym zestawem działań i środków mających na celu jak najszersze

zaangażowanie obywateli w zarządzie Gminą, poprzez przekazywanie możliwie największej
liczby zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym. Mając na celu poprawę
warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców w działalności
społecznej, przyjęcie i zatwierdzenie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i celowe.

Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/14/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad.5:
Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty – projekt uchwały nr 2
Tomasz Suterski – w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonują oni wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odbieranie odpadów segregowanych
stawka proponowana jest 16 zł, natomiast wyższa stawka opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od mieszkańca.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku.
Komisja Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu
opiniowała projekt uchwały 4 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się” – załącznik nr 10 do
protokołu
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej w

Trzcielu opiniowała projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za” – załącznik nr 11 do
protokołu
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Trzcielu
opiniowała projekt uchwały 3 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się” – w głosowaniu udział
wzięło 4 członków komisji – załącznik nr 12 do protokołu
Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu opiniowała projekt
uchwały jednogłośnie 3 głosy „za” – w głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji –
załącznik nr 13 do protokołu
Radna Elżbieta Kaczmarek – skoro Gmina partycypuje w kosztach ścieków w
miejscowości Brójce, to czy może partycypować do opłat wywozu nieczystości.
Skarbnik Renata Kopeć – nie może, ponieważ jest to opłata uchwalana przez Radę Gminy
uchwałą tak jak np. podatek od nieruchomości czy podatek rolny. Możemy tylko opłatę
rozłożyć na raty lub umorzyć na wniosek.
Radni nie wnieśli więcej pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/ 15/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta, 12 głosami
„za” , 3 głosami „wstrzymujących się” - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/15/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty – załącznik nr
15 do protokołu.
Ad.6:
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt
uchwały nr 3
Tomasz Suterski - określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzciel. Deklarację, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć do Burmistrza Trzciela.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku.
Komisja Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu

opiniowała projekt uchwały 4 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się”,
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej w
Trzcielu opiniowała projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”,
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Trzcielu
opiniowała projekt uchwały 3 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się” – w głosowaniu udział
wzięło 4 członków komisji
Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu opiniowała projekt
uchwały jednogłośnie 3 głosy „za” – w głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/16/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości – załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.7:
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok – projekt
uchwały nr 4
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w
wysokości 30.239.761,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26.779.552,00 zł, dochody
majątkowe w kwocie 3.460.209,00 zł. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy
w wysokości 36.040.785,00 zł w tym wydatki bieżące 25.840.229,00 zł, wydatki majątkowe
10.200.556,00 zł. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.801.024,00 zł. Określa
się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.970.718,00 zł, rozchody
budżetu planowane są w kwocie 1.169.694,00 zł. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody
w kwocie 7.026.029,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 7.026.029,00 zł, związane z
realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ustala się limit zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów
wartościowych. Pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego budżetu do kwoty
1.000.000,00 zł. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.670.024,00 zł, w
tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł do
wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Określa się kwotę
pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 107.000,00 zł.
Plan dochodów i wydatków budżetu określa: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 144.000,00 zł , wydatki w kwocie 144.000,00 zł. Dochody
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł ora wydatki na zadanie z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł. Dochody z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 928.000,00 zł i wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 972.580,00 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. Na Fundusz Sołecki określa się w
budżecie kwotę 248.826,00 zł.
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – odczytała Uchwałę Nr 754/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Góry z dnia 06 grudnia 2018 rok w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza MiG Trzciel projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok –
załącznik nr 18 do protokołu
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – odczytała Uchwałę Nr 756/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Góry z dnia 06 grudnia 2018 rok w sprawie
wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie
uchwały budżetowej MiG Trzciel na rok 2019 – załącznik nr 19 do protokołu
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – odczytała Uchwałę Nr 755/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Góry z dnia 06 grudnia 2018 rok w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG
Trzciel na lata 2019 – 2033 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019
rok - załącznik nr 20 do protokołu
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radna Elżbieta Kaczmarek – prośba, aby przychylić się nad zrobieniem nowych
chodników, jeśli zostaną wolne środki to mieszkańcy chcieliby aby były przeznaczone na
zrobienie nowych chodników.
Radni nie wnieśli więcej pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta, 14 głosami
„za” , 1 głos wstrzymujący się”- uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel
na 2019 rok – załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.8:
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel
na lata 2019 – 2033 – projekt uchwały nr 5

Skarbnik Gminy Renata Kopeć – uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Trzciel na lata 2019-2033, obejmującą:
- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób
finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na
planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta, 14 głosami
„za” , 1 głos „wstrzymujący się” - uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/18/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033 – załącznik nr 24 do protokołu.
1. O godz.13.05 Przewodniczący Rady Jacek Marciniak ogłosił przerwę w obradach
sesji.
2. O godz.12.15 wznowiono obrady sesji.
Ad.9:
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2018 –
projekt uchwały nr 6

Skarbnik Gminy Renata Kopeć –
Zmniejsza się dochody w kwocie 25.000,00 – aktualizacja wykonanych dochodów z
wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych,
Zmniejsza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników
majątkowych,
Zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł – aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z
tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Zmniejszenie dochodów w kwocie 4.000,00 zł z wpływów z opłat cmentarnych,
Zmniejszenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł z podatków od osób prawnych,
Zwiększenie dochodów w kwocie 50.000,00 zł z podatków od osób fizycznych,
Zwiększenie dochodów w kwocie 2.000,00 zł z opłaty skarbowej,
Zwiększenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych,
Zmniejszenie dochodów w kwocie 33.000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych,
Zwiększenie dochodów w kwocie 7.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w
przedszkolach na terenie naszej gminy na dzieci z terenu innej gminy,
Zwiększenie dochodów w kwocie 6.000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
Zwiększenie dochodów w kwocie 6.537,00 zł z Funduszu Pracy na realizację przez Asystenta
rodziny,
Zmniejszenie wydatków w kwocie 5.700,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych dot.
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wsi,
Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł na zakup usług z tytułu dopłat do opłat za
ścieki komunalne,
Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.850,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach
podstawowych,
Zmniejszenie wydatków w kwocie 1.812,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników obsługi w
gimnazjach Zespołu Edukacyjnego w Brójcach i Trzcielu,
Zwiększenie wydatków w kwocie 9.662,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli na
świetlicach szkolnych,
Zwiększenie wydatków 7.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w przedszkolach na
terenie innej gminy za dzieci z terenu naszej gminy,
Zwiększenie wydatków w kwocie 6.537,00 zł na wynagrodzenie Asystenta rodziny
zatrudnionego w OPS T-l,
Zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych,
Zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.

Radna Halina Jasińska – czy przepis o wieczystym użytkowaniu już wszedł
Sekretarz Jacek Ignorek – przepis o wieczystym użytkowaniu wchodzi od 01.01.2019 roku
Radni nie wnieśli więcej pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/19/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/19/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Trzciel na rok 2018 – załącznik nr 26 do protokołu.
Ad.10:
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na
lata 2018 – 2031 – projekt uchwały nr 7
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – w związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2018 r.
w zakresie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciel. W 2018 r. planowane dochody
zmniejszyły się o łączną kwotę 2.176,10 zł do kwoty 30.512.153,12 zł. Planowane wydatki w
2018r. zmniejszyły się o łączną kwotę 2.176,10 zł do kwoty 33.609.638,12 zł. Wprowadzone
zmiany na 2018 r. nie spowodowały zmiany deficyt budżetu.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/20/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/20/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 – załącznik nr 28 do protokołu.
Ad.11:

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy
Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – projekt uchwały nr 8
Skarbnik Gminy Renata Kopeć – niezrealizowane wydatki w 2018r., które nie wygasają z
upływem roku budżetowego:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu – kwota 13.530,00
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry – kwota 47.908,38
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i
Chociszewo – kwota 50.922,00
- wykonanie dokumentacji projektowej dla odtworzenia przejazdu drogowego – kolejowego
kat. D w miejscowości Lutol Suchy – kwota 28.290,00
- budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad
jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży – kwot 70.000,00
Środki te muszą być wykorzystane do końca czerwca 2019r, jeśli nie zostaną wykorzystane
przechodzą na dochody.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku.
Komisja Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu
opiniowała projekt uchwały jednogłośnie 5 głosy „za” ,
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Planowania i Pracy, Rady Miejskiej w
Trzcielu opiniowała projekt uchwały 4 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Trzcielu
opiniowała projekt uchwały jednogłośnie 5 głosy „za” ,
Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej w Trzcielu opiniowała projekt
uchwały jednogłośnie 4 głosy „za”,
Radna Elżbieta Kaczmarek – czy promenada od starej plaży będzie zrobiona z środków
zewnętrznych
Burmistrz Jarosław Kaczmarek – na razie jesteśmy na etapie projektów i oczywiście
liczymy na 80% środków zewnętrznych, a pozostałą część sfinansujemy z własnych środków.
Radni nie wnieśli więcej pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/21/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Wynik głosowania nad uchwałą nr II/21/2018 w sprawie
zmiany
ustalenia
niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego – załącznik nr 30 do protokołu.

Ad.12:
Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr
9
Dominika Konieczna – z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie Uchwała nr 140 Rady
Ministrów z dnia 154 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, która daje możliwość
realizacji zadania w postaci dożywiania osób potrzebujących przy podwyższonym do 150%
kryterium dochodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej. W celu realizacji tego zadania niezbędne jest podjęcie uchwały podwyższającej
kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych tym programem. Program dotyczy grupy najsłabszych społecznie, rodzin biednych,
samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Celem programu jest
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w
zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Wynik głosowania nad uchwałą nr II/22/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 – załącznik nr 32 do protokołu.
Ad.13:
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 – projekt uchwały nr 10
Dominika Konieczna – uchwała została omówiona wraz z projektem uchwały nr 9
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17
grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023 – załącznik nr 34 do protokołu.
Ad.14:
Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr 11
Dominika Konieczna – uchwała została omówiona wraz z projektem uchwały nr 9
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak przypomniał o szczegółowym omówieniu projektu
uchwały podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Trzcielu w dniu 17

grudnia 2018 roku i otrzymał jednogłośną opinię od wszystkim komisji.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Jacek Marciniak stwierdził, że Uchwała nr
II/24/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu w obecności 15 radnych, została podjęta
jednogłośnie, 15 głosami „za” - uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Wynik głosowania nad uchwałą nr II/24/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – załącznik
nr 36 do protokołu.
Ad.15:
Przyjęcie protokołu z I 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 Gminy
jak również został wyłożony do wglądu godzinę przed rozpoczęciem sesji, w związku z tym,
że nie wpłynęły uwagi do protokołu, zostaje przyjęty przez aklamację.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Trzcielu –
protokół został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami „za” – załącznik nr 37 do protokołu.
Ad.16:
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
Nie ma
Ad.17:
Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
Radny Powiatu Dariusz Orzeszko – przedstawił nam sytuację w powiecie. Poinformował
nas że priorytetem powiatu jest budowa obwodnicy w Trzcielu i remont drogi Brójce - Stary
Dwór. Opowiedział sytuację szpitala międzyrzeckiego Szpital jest dość mocno zadłużony ale
wciąż pracuje na wysokich obrotach. Powiat dość dużą dotacje przekazuje na szpital.
Pan Orzeszko zaproponował złożenie wniosków i próśb dotyczących powiatu bezpośrednio
do niego lub Radnego Mieczysława Kuryś.
Przewodniczący Rady Jacek Marciniak – podziękował kierownikom jednostek za ciepłe
przyjęcie delegacji z Asendorf, którzy przywieźli prezenty dla Caritas i dzieci na Święta.
Życzył Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i zaprosił na obiad.

Burmistrz Jarosław Kaczmarek – podziękował za całoroczną pracę pracowników Urzędu,
Kierowników jednostek i życzył Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Kierownik Centrum Kultury Anna Struzik – zaprosiła na koncert Świąteczny, który
odbędzie się 20 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury. Życzyła Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia.
Prezes Mrówki Krzysztof Górny – złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Ad.18:
Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania obrad sesji, jak również braku głosów w dyskusji, Przewodniczący
obrad zamkną II Sesję Rady Miejskiej w Trzcielu, dziękując zaproszonym gościom,
radnym i sołtysom za przybycie i czynny udział w obradach. Zaprosił na obiad.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 14.05

Protokołowała:
Andżelika Kapała

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak

