
P r o t o k ó ł  Nr XIII/19 

 

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 10 września 2019 r. 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  

o godz. 1600, a zakończyła o godz. 1630.   

Została zwołana wniosek burmistrza Trzcianki z dnia 5 września 2019 r. 

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 

oraz wnioskiem burmistrza Trzcianki z dnia 5.09.2019 r., stanowi załącznik  

nr 1.  

        

W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności - 

załącznik nr 2.     

Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki  

dr inż. Adrian Hałuszka. 

Protokołowała Marzena Domagała, inspektor ds. obsługi Rady. 

W sesji uczestniczyli również: 

- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3, 

- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik  

nr 4. 

Obrady Rady Miejskiej zostały utrwalone na nośniku CD, który stanowi 

integralną część protokołu.     

 

Ad 1) Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki dr inż. Adrian Hałuszka, działając 

zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XIII sesję 

Rady Miejskiej Trzcianki.  

Następnie Przewodniczący Rady przywitał:  

- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,  

- burmistrza Trzcianki pana K.W. Jaworskiego, 

- zastępcę burmistrza Trzcianki panią D. Wiśniewską, 

- zastępcę burmistrza Trzcianki pana W. Putyrskiego,  

- skarbnika gminy panią Joannę Zieńko, 

- sekretarza gminy panią A. Matkowską,  

- panią mecenas D. Ciesielską, 

- kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki, 

- panie i panów sołtysów, 
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- wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 

Otwierając obrady, przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 

20 radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy któ-

rym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska 

Trzcianki.  Radny M. Kupś spóźnił się na obrady (dotarł w punkcie 2).  

   

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad radni otrzymali, łącznie  

z materiałami, na 7 dni przed sesją, pocztą elektroniczną.  Przedstawił porządek 

obrad, który zaproponował burmistrz Trzcianki wnioskodawca sesji.  

Nikt nie miał uwag. Porządek przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Trzcianka na lata 2019-2032. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. regulaminu wynagradzania i przyznawania 

dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 

Trzcianka. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad 3 i 4) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2019-

2032 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 

rok. 

    

Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym radnym przekazano 

uaktualnione załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, jak w piśmie FN.3021.48.2019.IZ  

z 10.09.2019 r. burmistrza Trzcianki oraz propozycję poprawek do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Pismo burmistrza 

stanowi załącznik nr 5. 
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Przewodniczący zaproponował omówienie w pierwszej kolejności zmiany 

uchwały budżetowej na 2019 r. i zaproponowanych poprawek.  

 

Burmistrz K.W. Jaworski wyjaśnił, że powodem tak szybkiego spotkania Rady 

jest fakt, że udało się pozyskać dofinansowanie na budowę drogi Straduń-

Smolarnia. Nabór ogłoszono w marcu br. Wniosek był rozpatrywany od 

kwietnia i udało się pozyskać kwotę 2.600.000 zł na 50% realizacji zadania. 

Wojewoda dał 7 dni na przystosowanie zapisów budżetowych i pokazania  

w budżecie środków własnych na to zadanie, stąd powód zwołania sesji 

nadzwyczajnej. Obie uchwały w zasadzie pokazują środki na to zadanie. 

Przesunięcia dotyczą środków na remonty bieżące dróg wiejskich, które 

przesuwa się na wydatki inwestycyjne. Jest to kwota 650.000 zł, która musi być 

zapisana i wydana jeszcze w tym roku. Jest to zadanie dwuletnie stąd muszą 

pojawić się zapisy w WPF na ten i przyszły rok. Wniosek jutro będzie 

uzupełniony o brakujące uchwały, które dzisiaj radnym przedstawiono. Jest 

nadzieja, że na kolejnej sesji będą wprowadzane do budżetu środki od 

wojewody na ten cel. Po otrzymaniu środków, zostanie ogłoszony przetarg,  

a nastepnie realizowana droga, która w końcowym efekcie zostanie przekazana 

ZDP.  

Dodał, że autopoprawki dotyczą innego zadania, a mianowicie podpisano  

z Nadleśnictwem Trzcianka porozumienie w sprawie budowy drogi do Nowej 

Wsi. Obie strony przeznaczają na ten cel po 35.000 zł. Generalnie wszystkie 

wydane w tym roku środki na modernizację i remonty dróg  zostały pomnożone 

o środki zewnętrzne.  

 

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej.  

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania poprawek do przedłożonych 

projektów uchwał i samych projektów uchwał.  

1) Poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2019 r.:  

- zwiększenie dochodów o kwotę 35.000 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 

2460 – środki z Nadleśnictwa Trzcianka na remont dróg w sołectwie 

Nowej Wieś; 

Radni głosowali: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – 

załącznik nr  6. 
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- zwiększenie wydatków o kwotę 35.000 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 

4270 – remont dróg w sołectwie Nowa Wieś we współpracy z 

Nadleśnictwem Trzcianka; 

Radni głosowali: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – 

załącznik nr  7. 

2) Poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2032: 

- wprowadzenie załącznika nr 1 i nr 2; 

Radni głosowali: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – 

załącznik nr  8. 

 

3) Głosowanie projektów uchwał: 

 

Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 została podjęta w 

głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 

nr 9. Wydruk głosowania – załącznik nr  10. 

 

Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. została podjęta w głosowaniu: za 21, przeciw 0, 

wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 11. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 12. 

 

Ad 5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany  

Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów  

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

Odczytał również uzasadnienie do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany  

Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. regulaminu 

wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez gminę Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 21, przeciw 0, 

wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 13. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 14. 
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Ad 6) Zamknięcie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady zamknął 

sesję Rady Miejskiej Trzcianki.  

 

        Protokolant                 Przewodniczący Rady 

                                                  Miejskiej Trzcianki   

   Marzena Domagała                  

      Adrian Hałuszka 

 


