UCHWAŁA NR XVI/116/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia planu finansowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Trzciance na 2020 rok.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 ze zm.) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że petycja złożona przez Radę Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury
w Trzciance dotycząca: przywrócenia budżetu na poziomie 800.000 zł obowiązującego w 2019 r.
w perspektywie planowania finansowego na 2020 r., przeznaczonego na działalność Młodzieżowego
Domu Kultury w Trzciance przez organ prowadzący wskazaną jednostkę oświatowo-wychowawczą,
zasługuje na częściowe uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XVI/115/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie
W dniu 31 października 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wpłynęła drogą elektroniczną
petycja skierowana do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego i do Przewodniczącego Rady Powiatu,
złożona w interesie publicznym przez Radę Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance
w sprawie przywrócenia budżetu na poziomie 800.000 zł obowiązującego w 2019 roku w perspektywie
planowania finansowego na 2020 r., przeznaczonego na działalność Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzciance przez organ prowadzący wskazaną jednostkę oświatowo-wychowawczą. Petycja o takiej
samej treści wraz z listami poparcia, złożona została osobiście przez przedstawicieli Rady Rodziców na
ręce Starosty w dniu 6 listopada 2019 r., a następnie w dniu 21 listopada 2019 r. kolejna petycja
o tożsamej treści wpłynęła drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego. Z uwagi na jednakową treść
powyższych petycji, zasadnym jest ich połączenie i potraktowanie jako petycji wielokrotnej.
Wnoszący petycję zwrócili się z prośbą o zaniechanie podjęcia decyzji o planowanym zmniejszeniu
budżetu przeznaczonego na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance na rok 2020 do
kwoty 500.000 zł, która w ich ocenie, nie zabezpieczy funkcjonowania jednostki w obecnym kształcie,
uniemożliwi wdrożenie przyjętego programu rozwoju MDK, a w dalszej perspektywie przyczyni się do
jej likwidacji. Zaznaczają, że prośba o przywrócenie poziomu finansowania jednostki na
dotychczasowym poziomie, tj. kwoty 800.000 zł, podyktowana jest chęcią zaktywizowania
podopiecznych placówki za pośrednictwem ciekawych i różnorodnych zajęć oferowanych przez MDK.
Przewodniczący Rady Powiatu, stosownie do swoich kompetencji wynikających z art.14 ust. 3 ustawy
o samorządzie powiatowym, działając w związku z § 37a ust.7 statutu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego, pismem z dnia 7 listopada 2019 r. skierował powyższą petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem wypracowania opinii co do żądań zawartych w jej treści. Komisja na
posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r. zapoznała się z treścią petycji, materiałem dotyczącym
funkcjonowania i dotychczasowego finansowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance oraz
przesłankami jakimi kierował się Zarząd Powiatu podejmując decyzję o zmniejszeniu poziomu
finansowania jednostki przy projektowaniu budżetu powiatu na 2020 roku. Wysłuchała także wyjaśnień
złożonych przez Starostę oraz Naczelnika Wydziału Edukacji. Na bazie zebranych materiałów oraz
stanowiska Zarządu Powiatu w tej sprawie, Komisja wypracowała opinię, w której podtrzymała
dotychczasowe stanowisko Zarządu Powiatu, zgodnie z którym plan finansowy Młodzieżowego Domu
Kultury w Trzciance na rok 2020 powinien być niższy niż w 2019 roku i wynosić 517.600 zł.
Ponieważ petycja złożona przez Radę Rodziców związana była ściśle z przygotowaniem i uchwaleniem
projektu budżetu powiatu na 2020 rok, jej przedmiot wielokrotnie przejawiał się również na
posiedzeniach Komisji Stałych Rady oraz był przedmiotem wniosków radnych i poszczególnych Komisji
wnoszonych do projektu budżetu przygotowanego przez Zarząd Powiatu. Komisje Stałe wnosiły
o zwiększenie budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, proponując różne kwoty oraz
wskazując różne źródła ich pokrycia. Jednakże ostatecznie Zarząd ustosunkował się do możliwości
realizacji wniosków poszczególnych Komisji zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
i w dniu 17 grudnia 2019 r. podjął w tej kwestii stanowisko, zgodnie z którym, wnioski wniesione przez
Komisję Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych
oraz Komisję Budżetowo-Gospodarczą zostały zaopiniowane negatywnie. Natomiast przychylono się do
propozycji wniesionych przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji, zarówno w zakresie zwiększenia wydatków bieżących na działalność MDK jak i źródła ich
pokrycia. Zdecydowano również o wniesieniu w tym zakresie przez Zarząd autopoprawki do projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok, na sesji w dniu 30 grudnia br. Żądanie ujęte w petycji Rady Rodziców
uwzględnione zostało w autopoprawce Zarządu Powiatu, zgodnie z którą, zaproponowano zwiększenie
o 150 tys. zł wydatków na Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, z przeznaczeniem na rozszerzenie
działalności poszczególnych jego sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów

w pozostałych gminach powiatu. Środki na ten cel pochodzić będą z umniejszenia kwoty planowanej na
pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali za 2019 rok. Ostateczna kwota na wydatki MDK
w Trzciance wynosić będzie 667.600 zł.
Należy podkreślić, że kwestia zwiększenia środków na działalność MDK w 2020 roku była także
przedmiotem dyskusji na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r., podczas której Rada Powiatu ostatecznie
uchwaliła uchwałę budżetową na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawek wniesionych przez Zarząd
Powiatu, w tym dotyczących zwiększenia o 150 tys. zł środków finansowych na działalność MDK
w Trzciance w 2020 roku. Uznać zatem należy, iż Rada Powiatu rozpatrzyła zgłoszoną petycję poprzez
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, popierając w części zgłoszone
przez Radę Rodziców żądanie.
Mając na względzie całokształt toczonego w tej sprawie postępowania, zarówno poszczególnych Komisji
Rady, radnych oraz Zarządu Powiatu, rekomenduje się Radzie podjęcie niniejszej uchwały.

