
   

P r o t o k ó ł  Nr XXI/20 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Trzcianki z 26 marca 2020 r. 

 

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

o godz. 10
00

, a zakończyła o godz. 11
30

. 
 

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

stanowi załącznik nr 1.  

        

W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności - 

załącznik nr 2.  Nieobecny radny W. Kilian, Cz. Rogosz. 

Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki  

dr inż. Adrian Hałuszka. 

Protokołowała Marzena Domagała, inspektor ds. obsługi Rady. 

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. 3 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XXI sesję 

Rady Miejskiej Trzcianki.  

Następnie Przewodniczący Rady przywitał dyrektora Szpitala Powiatowego im. 

J. Pawła II w Trzciance pana Mirosława Szymajdę.  

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Otwierając obrady, przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 

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

rym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska 

Trzcianki.  

 

Ad 2) Ślubowanie radnego. 
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Przewodniczący Rady  prosił wszystkich o powstanie. Następnie wyjaśnił, 

że ślubowanie będzie przebiegać następująco: Odczyta rotę ślubowania, a pan 

Paweł Iwanicki wypowie słowo „ślubuję”. Do słowa ślubuję można dodać 

wyrażenie „tak mi dopomóż Bóg”.  

Rota ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Pan Paweł Iwanicki: odpowiedział „ślubuję”. 

Po ślubowaniu ponownie sprawdzono obecność. Liczba radnych wynosiła 19. 

 

   Radny R. Matkowski podziękował radnemu Wojciechowi Magdziarzowi za 

jego pracę w Radzie Miejskiej Trzcianki, za dobrą współpracę i wsparcie  

w różnych sprawach.  

 

Ad 3) Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad radni otrzymali, za 

pomocą systemu hdsesja.pl w dniu 23 marca 2020 r. Natomiast w środę na 

wideokonferencji zapoznano radnych z materiałami, które będą przedmiotem 

obrad.  

Następnie poinformował, że pismem burmistrza Trzcianki OR.0006.5.2020.JN    

z 25.03.2020 r.  (załącznik nr 3) przekazano do biura Rady dwa projekty 

uchwał w sprawie: 

1) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za 

wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez gminę Trzcianka. Projekt 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

2) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za 

wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka. Projekt stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Dodatkowo w materiałach przekazano radnym opinię radcy prawnego M. Biruli  

z 17.03.2020 r. dot. obniżenia lub zawieszenia opłat za pobyt dziecka  

w żłobkach prowadzonych przez gminę Trzcianka – załącznik nr 6. 

 

Głosowania dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu: 
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1) w poz. 13 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka  

i opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez gminę Trzcianka.  

Radni głosowali: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 1. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 7. 

 

2) w poz. 14 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka  

i opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

Radni głosowali: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 8. 

 

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Ślubowanie radnego. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Sytuacja epidemiologiczna w gminie Trzcianka. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 

gminy Trzcianka na lata 2020 – 2032. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 

8. Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę 

Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na 

uchwałę Nr XIV/132/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzcianka w rejonie części wsi Łomnica - Łomnica Pierwsza. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w południowej części wsi 

Siedlisko i północnej części wsi Runowo. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia  

w drodze przetargu nieruchomości. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/198/20 z dnia 20 lutego 

2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka  

a Skarbem Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Trzcianka, bez obowiązku dokonywania dopłat. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Trzcianka w 2020 roku. 
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13. Projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za 

pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez gminę 

Trzcianka.  

14. Projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za 

pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Trzcianka. 

15. Zamknięcie obrad.       

 

Ad 4) Sytuacja epidemiologiczna w gminie Trzcianka. 

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance pan 

Mirosław Szymajda przedstawił sytuację epidemiczną związaną z ogłoszeniem 

stanu pandemii coronovirusa wywołującego chorobę COVID-19.  

Wspomniał o podjętych krokach przez Rząd związanych ze 

zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się zagrożenia, w tym  

o utworzeniu w poszczególnych województwach szpitali jednoimiennych.  

W naszym województwie jest to Szpital im. J Strusia w Poznaniu.  

Stwierdził między innymi, że nasz szpital znajduje się w stanie gotowości. 

Ograniczono, od 10 dni, odwiedziny u chorych. Zmianie uległa organizacja 

szpitala. Ograniczono do minimum zabiegi, tylko do tych które muszą być 

wykonane. Odwołano zabiegi planowe i wszystkie badania diagnostyczne oraz 

zabiegi operacyjne wykonywane w trybie planowym. Wykonywane są tylko 

takie, których nie wykonanie pogorszyłoby stan zdrowia pacjenta czy groziłoby 

zagrożeniem życia. Ograniczono przyjęcia pacjentów do minimum  

w ambulatoriach specjalistycznych poszczególnych poradni. Ograniczono 

dostęp do terenu szpitala. Przy SZOR ustawiono śluzę, przez którą 

przepuszczane są wszystkie osoby wchodzące do szpitala. W przypadku objaw 

takich jak duszności, kaszel, gorączka takie osoby kierowane są do 

wyznaczonego ambulatorium, które obecnie przygotowano na oddziale 

rehabilitacji, który nie funkcjonuje. Następnie poinformował, jak działają 

poszczególne oddziały szpitala.   

Poinformował, że poproszono nasz szpital o utworzenie ambulatorium do 

pobierania wymazów na obecność coronavirusa. Jest to trudne zadanie, gdyż 

wszystkie szpitale mają problem z personelem. Również w naszym szpitalu jest 

kilka osób na kwarantannie. Niemniej takie ambulans zostanie utworzony  

i wyposażony w niezbędny sprzęt oraz przeszkolony personel obsługi. Będzie 
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działał na terenie naszego powiatu, chociaż może być skierowany w każde 

miejsce w naszym województwie.   

Wyjaśnił, że sytuacja jest trudna i spotykają się z wieloma problemami. 

Brakuje sprzętu, środków ochrony osobistej. Każdy szpital posiadał zapasy ale  

z dnia nadzień zmalały. Dostawy z rezerw są ale to nie wystarcza. Szpital 

wspomagają również ludzie dobrej woli. Każdorazowe zbadanie osoby  

z podejrzeniem wirusa wymaga zniszczenia środków ochrony osobistej, stąd 

takie braki. Podobnie wzrosły ceny.  

Na ostatniej konferencji z inicjatywy posła na Sejm RP pana  

K. Czarneckiego, która miała na celu wspomóc nasz szpital w walce  

z coronavirusem. Szpital wspomagają również miejscowi przedsiębiorcy. Jeden 

z miejscowych firm przekazała 120.000 zł na zakup respiratora i taki respirator 

zakupiono, tylko dlatego, że było to związane z inwestycją i w ramach programu 

Jowisz był testowany sprzęt medyczny. Ten sprzęt już pozostanie w szpitalu.  

Dyrektor szpitala podziękował wszystkim, którzy przekazali znaczne 

darowizny na rzecz szpitala.   

Podkreślił, że obowiązek pozostania w domu jest uzasadniony  

i poinformował, jak rozwija się choroba COVIT-19, jakie konsekwencje  

są braku kwarantanny i łamania procedur. Zwrócił uwagę, że żaden system nie 

jest przygotowany na taką ilość chorych. Stąd należy przestrzegać zaleceń, aby 

zachorowań było jak najmniej i nie bagatelizować sytuacji.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w procedowanej na dzisiejszej 

sesji zmianie uchwały budżetowej zaplanowano w dziale 851 ochrona zdrowia 

kwotę 30.000 zł, jako dotację dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, dla Szpitala Powiatowego  

w Trzciance.  

 

Radny M. Kupś podziękował dyrektorowi i całemu personelowi szpitala 

za ich pracę, dodając, że najgorsze może jeszcze nas czekać. Prosił aby 

dyrektora powtórzył, co robić w przypadku podejrzenia u siebie choroby 

COVIT-19.  

 

Pan M. Szymajda wyjaśnił, jak należy reagować, czyli podejrzewając 

infekcję dróg oddechowych,  z wysoką gorączką, dusznościami i kaszlem, osoba 

taka winna skontaktować się z Sanepidem Powiatowym. Ewentualnie udać się 

do szpitala zakaźnego w Poznaniu. W żadnym wypadku nie zgłaszać się do 
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SZOR. Do wykonania testu kwalifikuje i kieruje Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. Jeżeli nie ma zagrożenia życia, taka osoba pozostaje na 

domowej kwarantannie. Ambulans pobierze wymaz w domu. Są wyznaczone  

w powiecie miejsca, jeżeli nie ma warunków w domu, do kwarantanny. 

 

Radny E. Joachimiak pytał o sposób postępowania ze zużytymi środkami 

ochrony – rękawiczki i maseczki.  

 

Pan M. Szymajda wyjaśnił, że po użyciu powinny być wyrzucone do 

kosza. Choroba nie jest do końca rozpoznana i naukowcy nie do końca są  

w stanie określić żywotność wirusa poza organizmem. Przewiduje się, że 

przeżywa do 72 w zależności od wilgotności. Po każdym kontakcie należy 

dezynfekować ręce.  

 

Radny W. Perski pytał o środki bezpieczeństwa pracowników, którzy 

wykonują prace remontowe w Szpitalu w Trzciance. 

 

Pan M. Szymajda wyjaśnił, że budowa jest w części wydzielonej i nie na 

styczności z pacjentami i personelem medycznym.   

 

Przewodniczący Rady podziękował za udział i przedstawione informacje.  

Radny E. Joachmiak, w imieniu radnych Rady Miejskiej, pracownikom służby 

zdrowia, życzył dużo zdrowia.  

 

Ad 5 i 6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020 – 

2032 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 

rok. 

Krótko omówił proponowane zmiany w zmianach uchwały budżetowej, 

dodając że większości radnym burmistrz przekazał wyjaśnienia na 

wideokonferencji. W budżecie zaplanowano między innymi środki w wys. 

100.000 zł na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy wschodniej części 

Trzcianki, w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę 250.000 zł na 

remont budynku po TDK, wydatki w kwocie 250.000 zł na budowę grobów 

wzmocnionych na cmentarzu komunalnym w Trzciance, kwotę 30.000 zł  

w formie dotacji dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu dla szpitala powiatowego w Trzciance, wydatki 72.000 zł jako 
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wkład własny na projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu 

„Senior+”, kwotę 80.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy sali w Straduniu na Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji  

i Innowacji „Mały Kopernik”.  

Na prośbę radnego E. Joachimiaka odczytał zmiany proponowane  

w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne.  

Radny pytał również o wydatki na remont budynku użyteczności 

publicznej 250.000 zł, jakiego budynku dotyczy ten wydatek? 

 

Przewodniczący Rady A. Hałuszka wyjaśnił, że dotyczy to budynku po 

byłym TDK.  

 

Radny M. Kupś prosił radnych, z nadzieją, że wszyscy zapoznali się  

z projektami uchwał, aby ograniczyć dyskusję do pilnych pytań. Dyskusja 

oczywiście powinna być na komisjach, jest szereg wątpliwości, ale w obecnej 

sytuacji apelował o odstąpienia od dyskusji, aby maksymalnie skrócić czas 

pobytu na sali sesyjnej.  

 

Radna J. Durejko stwierdziła, że ma wątpliwości, co do rozdziału 

pieniędzy, ponieważ przeznacza się 250.000 zł na TDK, gdzieś 80.000 zł, a nie 

widać kwot skierowanych na remonty mieszkań. Są pustostany, które nie są 

remontowane, dlaczego nie skupia się na pilnych sprawach. Budynek TDK 

poczeka, a mieszkania są potrzebne.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, jakie zdanie przedstawił burmistrz 

radnym na wideokonferencji, że miejsce po domu kultury ma być 

przekształcone na centrum usług społecznych. Wypowiedź radnej jest zasadna  

i tu będzie świadczona pomoc mieszkańcom, którzy takiej społecznej pomocy 

potrzebują.  

 

Radny M. Kupś sprostował, że centrum usług społecznych powstanie tam, 

gdzie mieści się MGOPS, a MGOPS będzie przeniesiony do budynku TDK. 

Prosił o przystąpienie do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXI/204/20 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020 – 2032 



 8 

 

została podjęta w głosowaniu: za 13, przeciw 0, wstrzymujących 6. Uchwała – 

załącznik nr 9. Wydruk głosowania – załącznik nr 10.  

 

Uchwała Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok została podjęta w głosowaniu: za 13, 

przeciw 0, wstrzymujących 6. Uchwała – załącznik nr 11. Wydruk głosowania 

– załącznik nr 12.  

 

Ad 7)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 

 

Radna J. Durejko odniosła się jeszcze do zmiany uchwały budżetowej na 

2019 r. pytając o kwotę 250.000 zł, skierowaną na cmentarz. Jej zdaniem to 

kolejne pieniądze na cmentarz, a ponadto decyduje się o dużych kwotach bez 

dyskusji. Prosiła o szerszą dyskusję. 

 

Radny E Joachimiak odpowiadając na pytanie przedmówczyni stwierdził, 

że stan Jego wiedzy jest to inwestycja, tj. wykonuje się prace związane  

z budową grobowców, które następnie są wykupowane. Jest to wyłożenie 

środków, aby cmentarz był przygotowany do swojej funkcji. 

 

Nie było pytań dot. projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXI/206/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia  kredytu długoterminowego została podjęta w głosowaniu: za 18, 

przeciw 0, wstrzymujących 1. Uchwała – załącznik nr 13. Wydruk głosowania 

– załącznik nr 14.  

 

Ad 8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę  

Nr XIV/132/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzcianka w rejonie części wsi Łomnica - Łomnica Pierwsza. 

Radni nie mieli uwag.  

 



 9 

 

Uchwała Nr XXI/207/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę  

Nr XIV/132/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 

w głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 1. Uchwała – załącznik nr 

15.Wydruk głosowania – załącznik nr 16.  

 

Ad 9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka w południowej części wsi Siedlisko  

i północnej części wsi Runowo. 

 

Radnym przekazano za pośrednictwem hdsystem.pl: 

1) pismo mieszkańców Siedliska z 23.-2.2020 r. w sprawie podjęcia  

ww. uchwały; kserokopia załącznik nr 17, 

2) pismo mieszkańców Runowa z 123.02.2020 r. również w sprawie podjęcia 

ww. uchwały; kserokopia załącznik nr 18.   

 

Radny M. Łuczak zwrócił się z pytaniem, gdzie ma rozwijać się polskie 

rolnictwo? Wszędzie zamykane są możliwości, dlatego prosił aby wskazać 

tereny, na których może się rozwijać rolnictwo. Burmistrz obiecywał  

w kampanii wyborczej, że wskaże takie tereny.  

 

Radny M. Kupś zwrócił uwagę, że w ten sposób nie można uciekać cały 

czas od odpowiedzialności. Należałoby przystąpić do wytyczenia obszarów 

hodowli intensywnej, wyznaczenia na terenie gminy takich terenów. 

Rozwiązanie tego problemu jest nieuniknione.  

 

Radna J. Kamińska wyjaśniła, że na terenie Siedliska już jest w jednym 

miejscu 210 DJP, w drugim miejscu 210 DJP, 420 DJP w Rychliku. 

Zgromadzenie tak dużej ilości na jednym terenie jest dużym obciążeniem dla 

mieszkańców. Wszyscy powinni dbać o zdrowie i powinni mieć powietrze, 

którym można normalnie oddychać, czego nie ma w Siedlisku. W Łomnicy 

zakazano hodowli powyżej 60 DJP, a tereny Siedliska – Runowa kolejny 

wniosek.  
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Dodała, że Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi wypowiedziała się na 

temat terenów hodowlanych w naszej gminie. Radni nie chcą aby w naszej 

gminie powstawały nadal hodowle przemysłowe i to było procedowane na 

komisjach w ubiegłym roku.  

Prosiła o podjęcie przedłożonej uchwały. 

 

Radny M. Kupś zgodził się, że w Siedlisku i bliskich okolicach jest duże 

zgromadzenie hodowli. Podał przykład lokalizacji w Trzciance kilku zakładów 

pracy o dużym zagrożeniu ekologicznym, po to aby mieszkańcy mieli pracę. 

Większość z działalności jest szkodliwa dla środowiska, ale należy pomóc 

mieszkańcom. Jeżeli inwestor będzie miał alternatywę, wskazane miejsce, to 

będzie mógł podjąć decyzję o działalności lub nie.  

 

Radny Z. Czarny pytał, czy to ten sam teren, który procedowano  

w ubiegłym roku czy inny.  

Odpowiedź z sali J. Kamińskiej, że teren był inny.  

 

Radny M. Łuczak podziękował za wypowiedź radnemu M. Kupsiowi. 

Następnie odniósł się do byłej hodowli trzody chlewnej radnej J. Kamińskiej  

w Siedlisku.  

Innych głosów nie było. Projekt poddano głosowaniu.  

 

Uchwała Nr XXI/208/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka w południowej części wsi Siedlisko i północnej 

części wsi Runowo została podjęta w głosowaniu: za 9, przeciw 3, 

wstrzymujących 7. Uchwała – załącznik nr 19. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 20. 

 

Ad 10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Uchwała Nr XXI/209/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
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została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk 

głosowania – załącznik nr 21. Uchwała – załącznik nr 22. 

 

Ad 11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/198/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiany 

nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka a Skarbem Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Trzcianka, bez obowiązku dokonywania dopłat. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Uchwała Nr XXI/2010/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XX/198/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiany 

nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka a Skarbem Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Trzcianka, bez obowiązku dokonywania dopłat została podjęta w głosowaniu: za 

19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – załącznik nr 23. 

Uchwała – załącznik nr 24. 

 

Ad 12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2020 

roku. 

 

Radny M. Kupś zwrócił uwagę, aby w obecnej sytuacji, porządek obrad 

ograniczyć do uchwał niezbędnych dla funkcjonowania gminy. Dzisiaj 

nadrzędne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania gminy i jednostek 

gminnych.  

  Radna J. Durejko pytała czy są znaczne różnice tego programu od 

poprzedniego, jakie istotne zmiany.   

 

  Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  

Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Uchwała Nr XXI/211/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2020 roku została podjęta 
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w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – 

załącznik nr 25. Uchwała – załącznik nr 26. 

Ad 13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach 

prowadzonych przez gminę Trzcianka.  

Radny E. Joachimiak czy policzono dla obu projektów skutki finansowe, 

bo gmina będzie musiała pewne środki przeznaczyć na przedszkola i  żłobki, 

dodatkowo.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pytał o takie dane burmistrza i jeżeli 

otrzyma te dane to jak najszybciej przekaże radnemu.  

Innych głosów nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Uchwała Nr XXI/212/20 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zwolnienia  

z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych 

przez gminę Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, 

wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – załącznik nr 27. Uchwała – 

załącznik nr 28. 

 

Ad 14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

 

Uchwała Nr XXI/213/20 Rady Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Trzcianka została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, 

wstrzymujących 0. Wydruk głosowania – załącznik nr 29. Uchwała – 

załącznik nr 30. 

 

Ad 15) Zamknięcie obrad.       

 

Radny T. Tomczak złożył wniosek na piśmie, załącznik nr 31 dot. 

remontowanego budynku po TDK.  
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 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej 

Trzcianki dr inż. Adrian Hałuszka, podziękował wszystkim za aktywny udział  

i zamknął sesję Rady Miejskiej Trzcianki.  

 

 

                Protokolant      Przewodniczący Rady 

                                                  Miejskiej Trzcianki   

   Marzena Domagała                  

                   Adrian Hałuszka 
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