
Protokół Nr 55/14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 13 października 2014 r.

Obecni członkowie  komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  Ponadto

w posiedzeniu uczestniczyli:

– pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

– pan Roman Zozula – inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki,

– pani Agnieszka Ciemachowska kierownik Referatu Urzędu Miejskiego. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  od

godziny 16 do 19.

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Cija Przewodniczący komisji. 

Przed  rozpoczęciem  posiedzenia    głos  zabrała  pani  Ilona  Boguszewska,  która

poruszyła sprawę nie  otrzymania  zezwolenia na handel przed cmentarzem w sobotę

i niedzielę.  Pani I. Boguszewska stwierdziła, że w uzasadnieniu swojej decyzji pan

Burmistrz  nie  podał  żadnych  podstaw  prawnych.   Prosiła  komisję  o  pomoc

w uzyskaniu zgody na handel przed cmentarzem. 

Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził,że jest w opracowaniu plan miejscowy, że jest

założenie  poszerzanie  cmentarza,  dopiero  wtedy  będą  wyznaczone  miejsca  do

handlu.  Stwierdził, że dopóki tego planu nie ma, to nie będzie wyrażał zgody na

handel  przed  cmentarzem,  takie  jest  jego  zdanie,  a  jeśli  komisja  wyrazi  inne

stanowisko, to on się do niego przychyli. 

Po dyskusji, komisja wyraziła opinię aby Burmistrz na czasowo ( na pół roku) wydał

zezwolenie na handel przed cmentarzem. 

1



Burmistrz Trzcianki stwierdzi, że wyda zezwolenie jutro. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 54/14  z 22  września 2014 r.

4. Gospodarka  odpadami  w  Gminie  Trzcianka  –  ocena  po  roku  funkcjonowania

Ustawy.

5. Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

6. Ocena stopnia realizacji Stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki z 28 grudnia 2010

roku w sprawie przyjęcia wspólnego programu na okres VI kadencji 2010-2014 rok.

7. Posumowanie pracy Komisji Gospodarczej w minionej kadencji Rady Miejskiej2

Trzcianki  ( 2010 – 2014).

8. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014  r.  –  bieżąca  informacja

Burmistrza   o stopniu realizacji.

9. Analiza materiałów na sesję:

a)  projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Nadleśnictwa  Człopa

o pozbawienie lasów charakteru ochronnego,

b)   projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  gminy Trzcianka do stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance. 

10. Sprawy wniesione do komisji:

- pismo Trzcianeckiego Zrzeszenia Handlu i Usług z dnia 29.09.2014 r. o ujęcie w

planie  zagospodarowania  i  rewitalizacji  ul.  Kościuszki,  zaproponowanych

propozycji.

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia.

Ad . Otwarcie posiedzenia.
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Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Andrzej Cija. Przywitał

wszystkich zebranych na posiedzeniu. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek  obrad  został  przyjęty  w wyniku  głosowania  jednogłośnie.  Głosowało  6

radnych. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 54/14  z 22  września 2014 r.

Protokół Nr 54/14 z 22 września 2014 r. został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie

za 6.

Ad 4. Gospodarka odpadami w Gminie Trzcianka – ocena po roku funkcjonowania

Ustawy.

Burmistrz Trzcianki przedłożył na piśmie informację, informacja stanowi załącznik

do protokołu. 

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  ze  na  początku  gmina  borykała  się  z

problemami dot. odpadów komunalnych, natomiast teraz nie ma żadnych problemów.

Wszelkie  zgłoszone  uwagi  załatwia  się  na  bieżąco.  Większość  uwag  dot.  braku

pojemników na odpady.    Także są uwagi ze strony mieszkańców gdzie odbiór jest

raz  w  miesiącu.  Umowa  zawarta  w  firma  KOMBUD  zawarta  jest  do  marca

przyszłego roku.  Za odbiór odpadów gmina płaci ryczałtowo i wynosi 197 tys. zł.

Zgodnie z umową odbiera się także odpady wielkogabarytowe. Zostały zakupione

pojemniki  na  baterie,  które  są  rozwożone  do  altanek  śmietnikowych.  Należy

stwierdzić, że nie ma problemu ze ściągalnością, średnia ściągalność za cały okres

wynosi 98,54 %.  Poinformowała, że składowisko musi być poddane rekultywacji.

Gmina doszła  do  przekonania,  ze  najlepiej  będzie  jak  podmiotem do zarządzania

składowiskiem będzie gminna spółka ZIK.  W związku z tym spółka ZIK podjęła
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działania i nanosi zmiany w statucie. Także Pani Prezes ZIK wysłała już osobę na

przeszkolenie  aby  miała  uprawnienia  do  zarządzania  składowiskiem.  Nastąpi

rozwiązanie  umowy  z  firmą  Kombud,   a  potem  nastąpi  zawiązanie  umowy  na

zarządzanie  wysypiskiem  z  firmą  ZIK.  Spółka  ZIK  ubiegać  się  będzie  mogła

o fundusze z Ochrony Środowiska na rekultywację.  Ogłoszony został przetarg na

zakup pojemników.   W listopadzie zostanie przeprowadzona  akcja edukacyjna w

szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Radny W. Magdziarz zadał pytanie czy ze strony gminy nie ma żadnych zaległości

dla firmy, która tę usługę wykonuje. 

Pani  A.  Ciemachowska  stwierdziła,  że  nie  ma  żadnych  zaległości,  płatności  są

wykonywane na bieżąco. Jeszcze jest trochę niejasności ze zbiórka selektywną ale

wszystko jest w fazie docierania się.  Jeśli chodzi o budynki zamieszkałe to sytuacja

jest opanowana, problem  jest z budynkami niezamieszkałymi wraz z altankami na

ogrodach  działkowych.  Gmina  odbiorcy  śmieci  przekazuje  wykaz  nieruchomości

objętych  zbiórką  selektywną,  jeśli  z  jakieś  nieruchomości  zostaną  wystawione

odpady a kierowca ich nie ma w swojej ewidencji, to takie zdarzenie zgłasza.  Gmina

wzywa daną osobę do złożenia deklaracji. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że przeprowadził rozmowę z dyrektorem firmy

Kombud potwierdza to, co mówi pani kierownik i że nie ma żadnych problemów ale

ma obawy, jeśli  cena za odbiór  odpadów w Kłodzie wzrośnie.  Zadał  pytanie  czy

zakończony został  spór  z  firmą  Altvater.  Stwierdził,  że  pomimo dobrej  oceny,  to

jeszcze sporo śmieci jest w lasach  i wokół terenów ogrodów działkowych.  Cieszy

się, że prowadzona będzie  edukacja w szkołach w naszej gminie. Zadał pytanie czy

firma, która  odbiera kontroluje śmieci czy prowadzona jest ich segregacja. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sprawa z Altvaterem jeszcze nie jest zakończona. 
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Pani A. Ciemachowska stwierdziła jeśli chodzi o teren ogródków, to gmina nie ma

wpływu, ogrody podpisują umowy bezpośrednio z odbiorcą.  Gmina do podpisania

umowy przymusza, także kontroluje ogrody Straż Miejska. Brakuje mechanizmu dla

budynków niezamieszkałych. Tak jest także ze sklepikami i swoje śmieci podrzucają

innym.  Jeśli śmieci nie są segregowane, to KOMBUD musi gminę informować, że

śmieci nie są segregowane.  Takich protokołów wpłynęło sporo. 

Radny M. Dąbrowski  z przedstawionej informacji wynika, że koszty się bilansują.

 

Pani A. Ciemachowska stwierdziła, że okres wpłaty za odpady został zmieniony.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zgodnie ze zmianą stawki także został zmieniony

okres  wpłat  za  odpady.  Dodał,  że  na  tą  chwilę  trudno  powiedzieć,czy  obniżenie

stawki będzie w pełni pokrywało koszty. Na chwilę obecną można powiedzieć, że

tak, ale dopiero w listopadzie i grudniu będą już wszelkie dane na ten temat. 

Radny M. Dąbrowski zadał pytanie jak jest liczona należność, rozumnie, że zarządcy

wspólnot płacą.  Czy może się zdarzyć tak, że na kontach wspólnot może zabraknąć

pieniędzy. 

Pani A. Ciemachowska stwierdziła, że gmina rozlicza swoje a wspólnoty swoje. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nowa  rada  będzie  musiała  zająć  się  tematem

budynków niezamieszkałych.   Jeśli  związek powie,  że za te  pieniądze nie będzie

prowadził odbioru śmieci, zobaczymy, co się może zdarzyć w nowym roku.

Przewodniczący  komisji  powiedział,  że  w tym momencie  jest  to  poukładane,  od

zamieszkałych  mamy  jasną  sprawę,  ale  od  budynków  niezamieszkałych  należy
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jeszcze  uregulować.  Tą  sprawą musi  zająć  się  nowa rada  i  to  na  początku roku.

Poinformował, że po rozmowie z dyr. Kombud można stwierdzić, że ilość odpadów

rośnie. 

Pani A. Ciemachowska stwierdziła, że jeszcze przez lata będzie tak, że lasy trzeba

będzie czyścić pomimo, że ilość odpadów odbieranych rośnie. 

Przewodniczący komisji wnioskuje o posprzątanie terenów leśnych oraz terenów

wokół Trzcianki wraz Nadleśnictwem, szkołami.

Pani  A.  Ciemachowska  stwierdziła,  że  akcja  sprzątanie  trwa  cały  czas,  do  niej

włączane są szkoły, nadleśnictwo, młodzież. 

Ad 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

Burmistrz Trzcianki przekazał informację dotyczącej WPI Przewodniczącemu Rady

Miejskiej w dniu 18 września 2014 r., informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jest WPI  na lata 2008-2015 przyjęta została

Uchwałą  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  września  2007  r.,  pomimo  próśb

radnych  plan  ten  nie  był  nigdy  zmieniany.  W chwili  obecnej  mowa  jest  o  jego

aktualizacji na lata 2014 – 2020.  Także układając WPI powinno się wziąć wszystkie

dokumenty, które są w gminie jak Strategia Rozwoju Gminy. 

 

Burmistrz Trzcianki  powiedział, że zakończony został kolejny etap pracy związanej  

z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

na lata 2015 – 2020. 

Zebrano  i  poddano  analizie  propozycje  zadań  inwestycyjnych  składane  przez

radnych,  sołtysów  oraz  mieszkańców  naszej  Gminy.  Przeanalizowano

przedsięwzięcia  proponowane  przez  poszczególne  referaty  Urzędu  Miejskiego
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a wynikające z wcześniej opracowanych koncepcji, programów oraz nałożonych na

Gminę  obowiązków,  a  także  wstępnych  informacji  o  możliwościach  pozyskania

dofinansowania z funduszy unijnych. 

Stwierdził, że obecnie jest moda na budżety obywatelskie, z nich można zauważyć,

że jest inne oczekiwanie społeczeństwa niż radnych. Radni bardziej się skupiają na

konkretnych  inwestycjach,  dużych.   W  Pile  np.  jest  dużo  zgłoszeń  odnośnie

postawienia ławeczki, czy zrobienie chodnika.   Społeczeństwo, z analizy wynika,

oczekuje przestrzeni i ułatwienia im życia, takiego codziennego.  W roku 2014 nasza

gmina takie oczekiwanie społeczne realizowała,  zrobiła tu chodnik, postawiła tam

ławeczkę, naprawiła schody. Nasze społeczeństwo też idzie w tym kierunku, mając tą

świadomość  i  wiedzę,  że  gminy  nie  mają  wsparcia  i  nie  ma  informacji  jakie

programy będą realizowane w najbliższym czasie. Nasz samorząd rok 2015 mógłby

poświęcić  na  projekty  techniczne,  z  informacją  taką,  że  rok  2016  będzie  rokiem

inwestycyjnym, ale na tą chwilę nie ma żadnych informacji.  Przygotowanie się do

inwestycji, robienie projektów technicznych i pozyskiwanie środków zewnętrznych

może być działaniem chybionym.  Nie ma żadnych informacji. Przedstawione WPI

jest dokumentem bardzo ostrożnym ale realnym do zrealizowania.  

Biorąc  pod uwagę możliwości  finansowania wydatków majątkowych ze środków

własnych oraz z potencjalnych środków unijnych określone zostały limity finansowe

w poszczególnych latach.

Wieloletnia  prognoza  Finansowa  przewiduje  możliwość  wydatkowania

na inwestycje następujących kwot ze środków własnych:

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem

Limit  wydatków

majątkowych [tys./zł] 4.100 5.100 6.700 4.100 6.400 6.900 33.300

Uwzględniając fakt, że nie wszystkie inwestycje będą uwzględnione w WPI, limit
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własnych środków finansowych na sfinansowanie przedsięwzięć przyjętych w WPI 

kształtuje się następująco:

Rok 15 16 17 18 19 20 Razem

Limit

wydatków

majątkowych

[tys./zł]

3.500 4.500 5.700 3.500 4.900 6.500 28.600

Przewodniczący komisji stwierdził, że należy się zastanowić nad filozofią WPI albo

w nim należy zawrzeć takie informacje jaką posiadamy wiedzę na październik 2014 r.

( piszemy środki własne i pewne źródła zewnętrzne),  albo WPI traktujemy  jako

wytyczne, jako kierunek działania. Trzeba w nim zawrzeć to, co musimy robić, jak

rozbudowa cmentarza, wysypiska rekultywacje, oraz wykonywanie inwestycji takich,

które  przynoszą  korzyści   jak  termomodernizacja.   Trzecie  zadane    to  te,  które

chcemy robić, a nie ma na nie pieniędzy.  Jeśli chodzi o środki finansowe, to trzeba

powiedzieć,  co  będzie  robione  z  własnych,  co  z  kredytów,  a  co  z  zewnętrznych,

zgodnie  z  przewidywaniami  mogą  być  50x50.  Jego  zdaniem należy przyjąć  WPI

nawet w szerszym zakresie i to jeszcze w tej kadencji.  Jeśli będą zapisane wykonanie

ulic, to powinniśmy wiedzieć jaka ich będzie kolejność. Jeśli  będzie wykonywana

termomodernizacja , to też musimy wiedzieć kolejność gdzie i kiedy. Jeśli chodzi o

uzbrojenie terenów, to też musimy wiedzieć, co, gdzie, kiedy będzie robione. WPI

powinien być co roku aktualizowany. Powinna się przy WPI pojawić część kosztowa.

Klub  Porozumienie  Społeczne  dla  Trzcianki  napisał  pismo  do  Burmistrza

w sprawie WPI. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że gmina spróbuje z Ochrony Środowiska zaciągnąć

kredyt  na rekultywacje  wysypiska.  Jeśli chodzi o termomodernizację, to planuje się

wykonać szkołę w Łomnicy i Białej.  Także czeka się na informację o uruchomieniu

funduszy.   Aby  sięgnąć  po  środki  minimum  5  milionów  należy  doprojektować
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jeszcze inne obiekty. Spodziewa się takiej informacji  czy w następnym roku będą

uruchomione środki.   Roboty na cmentarzu zostaną wycenione,  w chwili  obecnej

trwa ich  wycena.  Trwa  opracowanie  w tym rejonie  planu  miejscowego.  Poruszył

sprawę ogrodzenia całego cmentarza, gdzie wykonanie jest konieczne.  Nie posiada

żadnej  informacji  odnośnie  dofinansowania inwestycji  kanalizacyjnej.   Nikt  takiej

informacji  nie  posiada  odnośnie  aglomeracji.  Poinformował,  że  był  na  spotkaniu

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej  odnośnie jej istnienia. Powiedziane było, że można

aplikować o 75 % środków a konto następnego roku. Zadał pytanie czy gmina może

istnieć w dwóch lokalnych grupach czy w jednej. Jest dużo niewiadomych. 

Radny  P.  Kolendowicz  stwierdził,  że  kiedyś  była  podjęta  taka  uchwała  Rady

Miejskiej  Trzcianki  wyznaczająca  miejsca  na  handel.  Taka  uchwała  porządkuje

handel w gminie. Rada może, na wniosek Burmistrza, ustalić takie miejsca.  Jeśli

chodzi o WPI, to nie należy utożsamiać z funduszami. WPI ustala pewną hierarchię, a

w momencie tworzenia budżetu sięgamy do zapisów w WPI i  analizujemy na co

gminę stać  i  na  co może liczyć.    WPI należy ustalić  pod potrzeby gminy i  ich

mieszkańców.

Radny M. Dąbrowski stwierdził,  że są określone środki w poszczególnych latach,

powinno być określone ile w poszczególnych latach środków przeznacza się na drogi,

na uzbrojenie, ustalić hierarchię, aby po kolei się w tych środkach poruszać i plan

realizować. 

Radny Magdziarz Wojciech stwierdził, że przekazana została radnym informacja, że

nikt  nic  nie  wie,  czyt  będą  środki  50x50,  czy  w innej  wysokości.   Może należy

wspólnie  z  tymi  organizacjami  i  stowarzyszeniami    wejść  w  słowo  i  razem

próbować  aby  dofinansować  roboty  ze  środków  zewnętrznych.  Radni  się  już

odnośnie inwestycji wypowiadali aby jak najwięcej spraw było przygotowanych do

realizacji.   
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Przewodniczący komisji odczytał propozycje p. Burmistrza. W  projekcie WPI 2015-

2020 uwzględnione zostały następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance. 

O  konieczności  rozbudowy  cmentarza  dyskutowano,  także  na  forum Rady

Miejskiej, od kilku lat. W chwili obecnej opracowywany jest miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Dokonano także niezbędnych uzgodnień z

Regionalną  Dyrekcją  Lasów  Państwowych  w  sprawie  zamiany  gruntów  w

związku z poszerzeniem cmentarza.   Ze względu na niewielką ilość miejsc

grzebalnych  na  obecnym cmentarzu  –  realizacja  zadania  nie  może  być  już

odwołana.  Dodał aby do tego zadania oszacować koszt inwestycji. 

2. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance.

Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego  wydał  decyzję  w  sprawie

zamknięcia wysypiska w Trzciance. 

3. Budowa i remonty dróg na terenach wiejskich.

W latach 2015 – 2020 proponuję na realizację zadania kwotę 3.000 tyś. zł. O

wskazanie  konkretnych  przedsięwzięć  oraz  kolejności  ich  wykonywania

Burmistrz  poprosił  Radnych  Rady  Miejskiej,  w  szczególności  członków

Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  i  Komisji  Gospodarczej.  Informował

jednocześnie,  że  jeszcze  w  tym  roku  złożony  zostanie  wniosek    o

dofinansowanie remontu drogi do Rychlika ze środków Narodowego Programu

Przebudowy  Dróg  Lokalnych.  Dodał,  że  Komisja  Gospodarcza  postawiła

wniosek aby dokonać analizy potrzeb w zakresie dróg gminnych. Powiedział,

że należy zrobić hierarchię potrzeb i kolejność ich realizacji.  Takie potrzeby

winny wykonać urzędnicy. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że takie zapotrzebowanie zgłaszali sołtysi.   

Ustalone zostało, że będą robione takie miejsca gdzie jest strefa zabudowań.  

Sprawdzane jest, co można jeszcze uzyskać od ANR. 
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4. Budowa infrastruktury komunalnej na terenie Trzcianki.

Przedsięwzięcie  obejmuje  grupę  inwestycji  związanych  z  infrastrukturą

komunalną – drogi, kanalizacje, oświetlenie uliczne.   Przewodniczący komisji

dodał, że  tu powinna być ustalona kolejność wykonania prac. 

Burmistrz Trzcianki poprosił radnych aby uwzględnione były roboty tylko w 

części  jezdni. 

5. Termomodernizacja obiektów komunalnych. 

Zadanie  zostało  zgłoszone  do  bazy  przedsięwzięć  realizowanych  z

dofinansowaniem środków unijnych w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej

Inwestycji. W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja techniczna

termomodernizacji SP w Łomnicy i Białej. 

Poprosił  o  zapisanie  w  dalszej  kolejności  wykonanie  termomodernizacji  w

przedszkolach. 

6. Rewitalizacja Placu Pocztowego.

Projekt obejmuje grupę inwestycji polegających m.in. na przebudowie Placu

Pocztowego     w połączeniu z modernizacją dworca PKP w Trzciance. Zadanie

zostało  zgłoszone  do  bazy  przedsięwzięć  Pilskiego  Obszaru  Strategicznej

Inwestycji.

7. Modernizacja ul. Kościuszki w Trzciance.

Zadanie  planowane  do  realizacji  od  kliku  lat.  Do  końca  wrześnie  br.

opracowana zostanie dokumentacja techniczna. 

Stwierdził, że bez pomocy środków zewnętrznych, do   realizacji tego zadania

sobie sama nie poradzi.  Plac przed blokiem 12 jest już częściowo zrobiony,

trwają dyskusje nad koncepcjami.  

8. Budowa boiska sportowego przy SP2 i G2 w Trzciance.

W  związku  z  zamiarem  utworzenia  w  szkołach  klas  sportowych,  budowa

boiska jest przedsięwzięciem koniecznym.  

Przewodniczący komisji powiedział, że przedstawione zadanie inwestycyjne 
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wymagają uszczegółowienia, wymagają określenia konkretnych przedsięwzięć

i kolejności ich realizacji. Dotyczy to w szczególności dróg  - i infrastruktury 

komunalnej.  

Należy także zapisać zadanie takie jak Pętla Trzcianecka, jest to duży temat, 

powiat już wykonuje projekt techniczny, o który komisja walczyła. 

Obwodnica  Trzcianki  też  w  WPI  powinna  być  zapisana,  chociaż  wykup

gruntów, iść małymi krokami, nie pomijając tego zadania.  Budowa kanalizacji

sanitarnej,  był optymizm wszystko padło. Rada powinna postawić cel,  że te

osiedla domków jednorodzinnych miały kanalizację i drogi.  Sprawa pływalni,

czy sali kinowej, czy centrum kulinarno-kulturalnego, też nie powinno uciekać

z  pola  widzenia.   Popiera  wypowiedź  p.  Koledowicza,  aby  nie  myśleć  o

środkach lecz o potrzebach. 

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził,  że  są  duże  potrzeby  do  WPI,  można

wymyślać  koncert  życzeń ale  trzeba  patrzyć  realnie  i  określić  hierarchie  potrzeb.

Trzeba określić ścisły harmonogram i wtedy nie będzie pretensji. Wszyscy wiedzieć

będą kiedy dana inwestycja będzie wykonana. Uważa, że kluczem powinien być czas

oczekiwania 

Radny M. Dąbrowski stwierdził, że taki wykaz ulic powinny zrobić urzędnicy, bo

radny nie wie, nie ma dokumentów, które ulice są uzbrojone, które mają kanalizacje.

Urząd ma taką inwentaryzację, Burmistrz powinien coś zaproponować. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że oczywiście przygotuje informacje odnośnie dróg

os.  Fałata  dla  radnych.  Z  całą  świadomością  nie  wpisał  obwodnicy,  bo  ma

odpowiedź, że do roku 2020 nie będzie nic robione. Jeśli chodzi o pływalnie, będzie

spotkanie czy się uda, nie wiadomo. 

Przewodniczący komisji wnioskuje, że WPI powinien być przyjęty jeszcze przez
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tą radę.  Wniosek przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 5 radnych. 

Pan  Wł.  L.  Grzelak  –  mieszkaniec  Trzcianki  stwierdził,  że  rozłożone  było  na

korytarzu Urzędu Miejskiego pismo, informacja do mieszkańców gminy o zgłaszanie

wniosków do  WPI,  bo  Rada  Miejska  Trzcianki  przyjmie  WPI.  Zadał  pytanie  do

burmistrza,   ile  wpłynęło  wniosków  do  WPI   i  do  Strategii  Rozwoju  Gminy

Trzcianka od mieszkańców naszej gminy. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nie wie, ale jutro chętnie udzieli informacji.

Pan  Wł.  L.  Grzelak  –  mieszkaniec  Trzcianki  zapytał  ile  wniosków  zostało

uwzględnione w Strategii i WPI, powiedział, że to jest pytanie zasadnicze. Strategia

to  jest  najważniejszy  dokument,  zarówno  Strategia  i  WPI  jest  biblioteką  jest

magazynem pomysłów.  Te dokumenty powinny się splatać ze sobą oraz i innymi

Strategiami  i  Planami.  Obywatele  gminy  pewnie  chcą  mieć  coś  do  powiedzenia

w gminie, dlatego też chce wiedzieć w jakim stopniu wnioski obywateli zostały ujęte

w strategii i planach. Jeśli postulaty mieszkańców nie zostały uwzględnione, to jest

fikcja.   Na informacjach rozłożonych w Urzędzie na ostatniej stronie jest chwalaczka

pana  Burmistrza,  szkoda  tego  kredowego  papieru.   Wypadałoby  uczyć  obywateli

swojej gminy że mogą tworzyć. 

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że  wiadomo dobrze  ilu  obywateli  uczestniczy

przy tworzeniu studium, budżetu, na jednej ręce można ich policzyć. Jest to przykre

mija 25 lat i stoi się w miejscu. Wnioski od obywateli   będą brane pod uwagę gdy

pojawią się konkretne propozycje. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  dopiero  jest  w opracowywaniu  Strategii

Rozwoju  Gminy,  jeszcze  nie  została  ona  uchwalona.   Jest  wstępnie  opracowana

i  przesłana  została  do  Urzędu.  Uwagi  będą  zgłoszone  do  firmy  opracowującej
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i dopiero wtedy będzie dyskusja, wszystkie osoby będą zaproszone na dyskusje. Jeśli

chodzi  o  WPI,   to  nie  mówiono  o  szczegółach,  tylko  o  tym,  na  ile  gminę  stać.

Komisja wnioskuje o wpisanie do WPI konkrety.  Może warto poczekać aby połączyć

dwie sprawy razem.  

Pan Wł. L. Grzelak – mieszkaniec Trzcianki stwierdził, że gmina to ziemia i ludzie,

dwa najcenniejsze dobra, nie można ich marnotrawić. Należy odzyskać najcenniejsze

działki  w  tym  miejscu,  zmarnotrawione  zupełnie  niepotrzebnymi  inwestycjami.

Należy odzyskać „Herbowa” , pawilony, całą ul. Ogrodowa gdzie jest gruzowisko.

Zniknęły wszystkie  zakłady Trzcianki,  które były nogami Trzcianki.  Może należy

część tych zakładów ocalić od zapomnienia. 

Radny P. Kolendowicz zadał pytanie czy samorząd zdaniem p. Grzelaka ma kupić ten

zakład, mówi pan bzdury. 

Pan  Wł.  L.  Grzelak  –  mieszkaniec  Trzcianki  stwierdził,  że   nie  ma  myśli

urbanistycznej w Trzciance, trzeba zacząć od myśli, i zadbać o najcenniejsze tereny,

są różne sposoby, prosi o podejście do sprawy urbanistyki w tej strategii. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że przez czas, kiedy rządził Burmistrz M. Kupś

nie mógł się doprosić o pracowanie planu miejscowego dla terenu tam gdzie jest

Biedronka. 

Pan  Wł.  L.  Grzelak  –  mieszkaniec  Trzcianki  stwierdził,  że  to,  co  powiedział

Kolendowicz jest haniebne w radzie jest dwóch budowlańców.  

Ad 6. Ocena stopnia realizacji Stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki z 28 grudnia

2010 roku w sprawie przyjęcia wspólnego programu na okres VI kadencji 2010-2014

rok.
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Przewodniczący  komisji  odczytał  Stanowisko Rady  Miejskiej  z  dnia  28  grudnia

2010 r. w sprawie przyjęcia wspólnego programu na okres VI kadencji 2010-2014

roku.   Stanowisko  stanowi  załącznik  do  protokołu.   Powiedział,  że  poprzedni

Burmistrz  z  tym stanowiskiem w sprawie przyjęcia wspólnego programu  się  nie

utożsamiał.  Stwierdził, że sprawa spółki OsiR została uregulowana. Jeśli chodzi o

Plany  miejscowe   to  bez  inicjatywy  Burmistrza  Trzcianki  taka  uchwała  nie  była

możliwa do podjęcia.  Do dzisiaj  nie ma takiej   uchwały na rejon ul.  Kościuszki-

Wiosny  Ludów-Chełmońskiego-Kopernika.  Jest  przyjęta  uchwała  w  rejonie

cmentarza.  Plan  rejonu  jeziora  Sarcz   i  ul.  Gorzowskiej  i  firmy  Joskin   nie  jest

zrobiony. Rejony, które chcemy zachować jako niezmienione jak parki, lasy, tereny

zielone   oraz  rejon  ul.  Krętej  tez  nie  zostały  zrobione.   Także  nie  zrealizowano

budowę szaletu miejskiego.  Plan miejscowy, po 7 latach, został uchwalony w rejonie

byłych Fabryk Mebli.     Pływalnia nie została zrealizowana. Park 1 Maja  został

zrealizowany.  Plac  Pocztowy  nie  wykonano.  Istniejące  w  gminie  pustostany  nie

sprzedano. Budownictwo mieszkaniowe wykonywane przez TTBS nie zrealizowano,

gdyż zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.  Podatki są niezmieniane od 2

lat.  Utrzymanie  zwolnień  i  ulg  podatkowych  dla  firm  inwestujących  w  gminie

zrealizowano.  Oświata  przeprowadzenie  analizy  kosztów  utrzymania  szkół  i

liczebności  uczniów  oraz  podjęcia  decyzji  w  tej  sprawie  w  I  półroczu  2011,

wykonano drobne ruchy w tej sprawie. Obwodnica Trzcianki nie zrobiono nic w tej

sprawie.    Jeśli  chodzi  o  wysypisko,  zostało   zamknięte  przez  wojewodę,  punkt

nierealizowany.   Zrealizowano punkt odnośnie stworzenia stanowiska do pozyskania

środków  unijnych. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Kopernika i dalej

wzdłuż torów PKP do cmentarza miało być zrealizowane w roku 2011, wykonane

zostało w roku 2014. Zadanie to było 4 razy w budżecie.  Budowa ścieżki wzdłuż ul.

27 Stycznia do starej plaży i dalej za ul.  Za Jeziorem   nie zrealizowano. Wzdłuż ul.

Wieleńskiej  do  ogrodów  zrealizowano  w  50  %.   Ścieżka  do  Stradunia  nie

zrealizowano,  opracowywany  jest  projekt  techniczny.    Jest  w  opracowaniu  PT
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ścieżki z Trzcianki do Smolarni i dalej do Stradunia.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, przewodniczący

poinformował,   że  wykonanie  przez  program aglomeracja  jest  bardzo  zawężone,

robione jest opracowanie, które w chwili obecnej czeka na zatwierdzenie w Urzędzie

Marszałkowskim. Zrealizowano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.

Reymonta. Na  os. Domańskiego wykonano sieć wodociągowa, nie wykonano na tym

osiedlu  analizacji  deszczowej  celem  odprowadzenia  wód  drenażowych.  Nie

zrealizowani  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  dla  ul.  Za  Jeziorem,  ale  częściowo

zrealizowano  na  osiedlu  Poniatowskiego.   Na  os.  Kwiatowym  nie  zrealizowano

wykonanie  kanalizacji  deszczowej.  Na  ul.  Lelewela  jest  realizowana  wykonanie

kanalizacji  deszczowej.   Nie  wykonano  układ  komunikacyjny  miasta.  Remont

Urzędu,  nie  przedłożono  projekt  przebudowy.  Termomodernizacja  obiektów

oświatowych,  na  dzisiejszym  posiedzeniu  wpisane  zostaną  do  WPI  dwa  obiekty

oświatowe jak Łomnica i Biała.  Zrealizowano budowę sali gimnastycznej dla G2 i

wykonano termomodernizację obiektu szkoły.  Strażnice OSP,  w chwili obecnej trwa

modernizacja  strażnicy  w  Białej.  Monitoring  miasta   jest  robiony  wyrywkowo.

Zrealizowano powołanie do rad spółek nadzorczych tylko mieszkańców Trzcianki.

Nie  powołano  do  gminnej  komisji  urbanistyczno-architektonicznej  przedstawicieli

Rady Miejskiej Trzcianki. Trwają prace przy aktualizacji WPI.  W roku 2014 robione

są drogi na oś. Modrzewiowym. Nie zrealizowano utwardzenia dróg na os. Fałata

( Olchowa, Jarzębinowa, Jaworowa) oraz na os. Kwiatowym. Zrobiono drogi na os.

30 lecia. 

Ad  7.  Posumowanie  pracy  Komisji  Gospodarczej  w  minionej  kadencji  Rady

Miejskiej Trzcianki  ( 2010 – 2014).

Przewodniczący komisji stwierdził, że od Burmistrza Trzcianki otrzymał zaproszenie

do  opracowania  informacji  dot.  podsumowanie  pracy  komisji  za  okres  kadencji.

Informacja będzie ujęta w Informatorze Samorządowym.  Stwierdził, że w informacji
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napisał jaki był skład komisji, ile komisja wypracowała wniosków, jakie tematy były

poruszone na komisji.  

Ad 8. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r.  – bieżąca informacja

Burmistrza   o stopniu realizacji.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wydatki są realizowane zgodnie z planem. 

Ad 9. Analiza materiałów na sesję:

a)  projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Nadleśnictwa  Człopa

o pozbawienie lasów charakteru ochronnego,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag.

b)   projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  gminy Trzcianka do stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  został

zarejestrowany  jalo  stowarzyszenie,  w ślad  za  tym samorząd  trzcianecki  wspiera

stowarzyszenie poprzez wynajem pomieszczeń w szkołach i jednostkach podległych.

Siedziba  zarządu  jest  w  Zespole  Szkół.  Samorząd  w  skali  roku  zdeklarował

przekazać stowarzyszeniu 10 tys. zł. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag.

Ad 10. Sprawy wniesione do komisji:

– pismo Trzcianeckiego Zrzeszenia Handlu i  Usług z dnia 29.09.2014 r.  o

ujęcie w planie zagospodarowania i rewitalizacji ul. Kościuszki, zaproponowanych

propozycji. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  do  tego  tematu  także  Spółdzielnia
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Mieszkaniowa wystosowała do Burmistrza pismo, gdyż przy ul. Kościuszki jest wiele

bloków  spółdzielczych.  Spółdzielnia  także  wypracował  stanowisko,  które  zostało

przekazane Burmistrzowi i członkom komisji, stanowi załącznik do protokołu.  W

piśmie tym jest wyrażona deklaracja, że jeśli  gmina przystąpi do realizacji  zadań,

zgodnie  z  przedstawionymi  oczekiwaniami,  to  zarząd  spółdzielni  jest  skłonny

rozważyć propozycje  współfinansowania określonych kosztów inwestycji.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że firma, która miała realizować projekt techniczny

nie zmieściła się w czasie. Stwierdził, że umowa jest umową i zdecydował, że odstąpi

od współpracy z tą firmą. Można powiedzieć, że zaczyna startować się od początku i

można rozważać różne koncepcje przebudowy ul. Kościuszki. 

Radny P. Kolendowicz jeśli chodzi o pismo przedsiębiorców  handlujących, to ich

propozycje potraktował na nie. Nie znajduje poparcia w uzasadnieniu, wręcz prze-

ciwnie utrudni dojście do sklepów. 

Ad 11. Wolne wnioski. 

Radny W. Magdziarz      poinformował, że Firma Kirszpan w Trzciance zwalnia lu-

dzi, czy Burmistrz cokolwiek wie na ten temat. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że była pani z tej firmy i powiedziała, ze trwają zwol-

nienia ludzi, w chwili obecnej wiadomo, że pozostanie 6 pracowników i dozór, na ra-

zie chcą przeczekać, być może będzie jakieś zainteresowanie firmą. Samorząd nie ma

możliwości ingerowanie w działalność firmy.   

Radny P. Kolendowicz wnioskuje o podcięcie drzew na ul. Ogrodowej, a zwłaszcza

grusza.

Wnioskuje o zamontowanie wyżej lustra niż obecnie jest zawieszone na skrzyżowa-

niu  ulic Mickiewicza, Staszica w Trzciance.  
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Radny M. Dąbrowski stwierdził,  że otrzymał pismo odmowne dot.  zamontowanie

świateł na skrzyżowaniu Broniewskiego-Mickiewicza, zwrócił uwagę na fakt prze-

chodzenia przez to nieskrzyżowanie małych dzieci do szkoły, są często sytuacje   bar-

dzo niebezpieczne. Prosi o rozważenie możliwości bezpiecznego przejścia zwłaszcza

dla dzieci. Zasiał pytanie na temat uzyskania jakiś informacji odnośnie dworca kole-

jowego. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że rozważa możliwość podniesienia tego skrzyżowa-

nia, co spowoduje zwolnienie ruchu na tym skrzyżowaniu. Jeśli chodzi o dworzec ko-

lejowy, to trwają prace na peronach. Nasz dworzec jest jakby w utrzymaniu państwa

w skali 400 dworców w skali kraju.  Po dokonaniu podziałów geodezyjnych, gmina

skieruje pismo do PKP o chęci przyjęcia budynków z zaznaczeniem, że dalej PKP bę-

dzie mogła sprzedawać bilety. Może tak być, że rok 2016 będzie rokiem gdzie gmina

będzie właścicielem budynków PKP. Można od ręki wziąć budynek kolejowy w Sie-

dlisku, w Biernatowie, Stobnie, Białej. 

Radny Mariusz Łuczak stwierdził, że  Burmistrz Trzcianki na jednym spotkaniu po-

wiedział, że poprawiła się współpraca  z p. Jagłą może powrócić do wniosku, który

był już składany, aby od kościoła można było skręcić na plac przy ul. Kościuszki.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że mieszkańcy odczekują zrobienia przebicia od ul.

Dąbrowskiego  do Sikorskiego, w tej sprawie jest też negatywna opinia.  

Pan R. Zozula odczytał pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. 

Pan M. Gawrych stwierdził, że ma pomysł na rozwiązanie problemu, jaki postawił

radny M. Dąbrowski odnośnie skrzyżowania Dąbrowskiego i Broniewskiego, można

postawić panią w ramach robót interwencyjnych, ze znakiem „stop”.  Także wniosko-
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wał o postawienie, zrobienie kontra pasa dla rowerów na ulicy od ul. Sikorskiego

wzdłuż Dąbrowskiego. 

Mieszkaniec Trzcianki pan Leszek  Grzelak  wnioskował o postawienie znaku „ za-

kaz postoju” na końcowym odcinku ul. Ogrodowej, jazda na tym odcinku jest bardzo

niebezpieczna, postawione są tam samochody, przyczepy, tiry. 

Ad 12. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenie zostało zamknięte.

Protokółowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek Andrzej Cija 
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