
Protokół Nr 43/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia  3 kwietnia 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczyli:

       1.   Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2. Pani Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,  

3. Pani Grażyna Kasperczak Sekretarz Gminy,  

4. Pani  Iwona  Moraczyńska-  Lilleeng kierownik  Referatu  Promocji,  Kultury  i 
Sportu,  

5. Pan Przemysław Przybylski Przewodniczący GKRPA,  

6. Pan Rafał Grześkowiak Stowarzyszenie „Ankar”,

7. Pani Monika Krzywonos BIS KAM Spółdzielnia Socjalna,

8. Pani Kamilla Chwalisz    BIS KAM Spółdzielnia Socjalna

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  salce  posiedzeń  nr  016  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 a zakończyło  się 15.30.

Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Joachimiak – przewodniczący komisji.

Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad. 

          3.   Informacja o realizacji zadań programowych przez Stowarzyszenia, do których 
gmina wpłaciła składkę członkowską:

  a)  Bezpieczna Gmina,
          b)  Hospicjum Trzcianka, 
          c) Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży.
          Komisja prosi przedstawicieli desygnowanych przez Radę Miejską Trzcianki do 

reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu, do przedłożenia pisemnej informacji za 
okres    2012 - 2013 r., w której należy zawrzeć:

          1) działalność przedstawiciela gminy,
          2) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu gminy. 
          4. Analiza możliwości udzielenia pomocy w statutowej działalności Stowarzyszeniu 

„Ankar” .
5.    Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwal Rady Miejskiej Trzcianki.
6.   Sprawy wniesione do komisji:
    -  pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki  z prośbą i rozpatrzenie 
możliwości  wprowadzenia,  uchwałą  Rady  Miejskiej  Trzcianki,  zwolnień 
przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
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7.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 42/13 z dnia 19 lutego 2014 r.
8.   Wolne wnioski.
 9.   Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.   Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  witając  wszystkich  obecnych  dokonał  radny  Edward 
Joachimiak Przewodniczący komisji. 

Ad 2.   Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  przyczyn  niezależnych,  termin  odbycia 
posiedzenia komisji został przesunięty.  Odbyła się już sesja Rady Miejskiej i podjęte 
zostały wszystkie projekty uchwał, w chwili obecnej komisja nie otrzymała nowych 
projektów do opiniowania.  Dlatego też   nie będzie realizowała punktu 5: „Analiza, 
opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwal  Rady  Miejskiej  Trzcianki”. 
Poinformował,  że  nieaktualnym  tematem  jest  w  punkcie:  sprawy  wniesiona  do 
komisji  jest  pismo  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki   z  prośbą  i 
rozpatrzenie możliwości wprowadzenia, uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki, zwolnień 
przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
Porządek  obrad  w   został  przyjęty  z  wcześniej  zgłoszonymi  poprawkami  przez 
aklamację.                                        

          
Ad  3.    Informacja  o  realizacji  zadań  programowych  przez  Stowarzyszenia,  do 
których gmina wpłaciła składkę członkowską:

  a)  Bezpieczna Gmina,
          b)  Hospicjum Trzcianka, 
          c) Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży.
          Komisja prosi przedstawicieli desygnowanych przez Radę Miejską Trzcianki do 

reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu, do przedłożenia pisemnej informacji za 
okres    2012 - 2013 r., w której należy zawrzeć:

          1) działalność przedstawiciela gminy,
          2) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu gminy. 
          

 Komisji przekazano informację, informacje stanowią  załącznik do protokołu:
1) na temat uczestnictwa przedstawiciela gminy - Sekretarz Gminy p. Grażyny 
Kasperczak- w stowarzyszeniu „Hospicjum – Trzcianka”,
2) o sposobie wydatkowania składek członkowskich gminy Trzcianka przez 
stowarzyszenie Hospicjum,
3) na temat Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży 
gminy Trzcianka wraz z Statutem Stowarzyszenia,
4) sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagająco Rozwój 
Dzieci i Młodzieży w Trzciance sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. 
5) plan pracy Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Trzcianka na rok 2014,
6) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina w Trzciance za 
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rok 2012. 
Komisja zapoznała się z przekazanymi informacjami.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że ustalając plan pracy komisja miała na celu 
zapoznanie  się  z  działalnością  Stowarzyszenia,  a  z  drugiej  strony  zobaczenie  jak 
środki gminne są wykorzystywane w tej procedurze, 

      
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  informacja  dotycząca  Stowarzyszenia 
Oświatowego  Wspierającego  Rozwój  Dzieci  i  Młodzieży  gminy  Trzcianka  jest 
informacją  rzetelną,  pełną.  Komisja  miała  możliwość  zapoznania  się  z  bilansem 
stowarzyszenia.   Stwierdził,  że  przekazywana  przez  gminę  składka  w  wysokości 
1500 zł jest kwotą symboliczną. W roku 2008 składka została ustalona. 

Pani Grażyna Kasperczak stwierdziła, że na wniosek Stowarzyszenia przyznano taką 
składkę członkowską, wówczas taka kwota była wystarczająca.   

Przewodniczący komisji stwierdził,  ze stowarzyszenie robi bardzo dobrą robotę, jeśli 
są w młodzieży talenty i są ludzie, którzy mają wiedzę względnie jej potrzebują to 
należy o to stowarzyszenie dbać. 

Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że stowarzyszenie jest nastawione na prace 
nieodpłatną  z  młodzieżą,  z  pracy  widać  efekty.  Czasami  szkoły,  z  których  usług 
stowarzyszenia  młodzież  korzysta,  pomijają  milczeniem  fakt  istnienia 
stowarzyszenia.  Ale  stowarzyszenie  w  zdecydowany  sposób  wpływa  na  sukcesy 
edukacyjne szkoły. Celem stowarzyszenia jest praca z młodzieżą uzdolnioną. 

Członkowie komisji nie wnieśli do przedstawionej informacji uwagi.

Pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki stwierdziła, że  przygotowane 
zostało sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina za rok 2012 
i  takie  zostało  przekazane  komisji,  natomiast  sprawozdanie  za  rok  2013  będzie 
gotowe po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w miesiącu czerwcu. 

Komisja następnie analizowała dokumenty dotyczące sposobu wydatkowania składek 
członkowskich gminy Trzcianka przez stowarzyszenie Hospicjum.

Przewodniczący komisji stwierdził, że gmina od 2001 r. jest członkiem wspierającym 
Stowarzyszenie Hospicjum.  Stwierdził, że roku 2012 gmina w budżecie zapisała 10 
tys.  zł  na  składkę  dla  stowarzyszenia,  natomiast  z  przedstawionego  dokumentu 
wynika, że przekazano składkę w wysokości 7,5 tys. zł. 

Pani Grażyna Kasperczak stwierdziła, ze potwierdza, to był rok, gdzie były ogromne 
braki  w  budżecie  gminy.   Wiele  płatności   faktur  przeszło  na  kolejny  rok,  nie 
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wszystkie  zapisy  budżetowe  zostały  zrealizowane  w  tym  i  stowarzyszenie 
Hospicjum. 

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że to jest  bardzo niedobra sytuacja  albowiem, 
Hospicjum pełni funkcje bardzo trudną, jest pewien, że tylko dobrej woli zabrakło 
aby przekazać należną do końca składkę, skoro budżet gminy wynosi 60 milionów. 
Poinformował, że komisja otrzymała ksero uchwały Rady Miejskiej Trzcianki gdzie 
do pracy w stowarzyszeniu desygnuje się Sekretarza Gminy Trzcianka.  Stwierdził, 
że w przedstawionej informacji brakuje mu skali, którą daje gmina  stanowi % do 
budżetu. 

Pani Grażyna Kasperczak stwierdziła, że otrzymała od pani prezes Stowarzyszenia 
niepodpisaną informację za okres  od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r.  jeśli 
komisja  będzie  chciała  mieć  tą  informację  uwierzytelniającą  przez  księgowego 
prowadzącego  obsługę  finansową  stowarzyszenia,  to  taki  dokument  zostanie 
przekazany.  Z   pisma  komisji  nie  wynikała  traka  prośba.  Poinformowała,  że 
przychody  Hospicjum za  rok  2012  kształtowały  się   w  wysokości  64.512,79  zł, 
natomiast za rok 2013 wynosiły 56.170,27 zł.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  dobrze  by   było  mieć  taką  informację 
finansową podpisana przez księgowego. 

Komisja przyjmuje przekazaną informację. 
       
         Kolenie  komisja analizowała dokumenty otrzymane od  Stowarzyszenia Bezpieczna 

Gmina Trzcianka.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  roku  1999  gmina  wytypowała  zastępcę 
Burmistrza  do  reprezentowaniu  jej  w  stowarzyszeniu.  Odczytał  przekazane 
sprawozdanie,  które  stanowi  załącznik  do  protokołu.   Poinformował,  ze  komisja 
otrzymała  sprawozdania  finansowe  na  dzień  31  grudnia  2012  r.   stowarzyszenie 
oprócz otrzymanej składki od gminy pozyskuje różnymi kanałami środki na swoja 
działalność. 

 Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że w roku 2012 także nastąpiło zakup sprzętu na 
kwotę 8 tys. na wspieranie naszego bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  komisja  otrzymała  także  sprawozdanie 
Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia  za  rok  2012.  Odczytał  sprawozdanie. 
Stwierdził, że w budżecie stowarzyszenia składki gminy wynoszą ok. 25 %. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że cały czas z stowarzyszeniem jest w kontakcie 
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i razem współpracują np. organizowany jest wyjazd dla dziewczynki, która zajęła I 
miejsce  w konkursie  plastycznym dot.  Bezpieczeństwa  p.poż.  i  trwają  prace  nad 
wyjazdem dziewczynki i opiekuna do Warszawy. 

Komisja do przedstawionej informacji nie wniosła uwag. 

Komisja  stwierdza,  że  słusznie,  dobrze i  celowo gmina wydatkuje pieniądze jako 
członek wspierający w trzech Stowarzyszeniach, o których na komisji była mowa. 
Komisja w wyniku głosowania  jednogłośnie przyjęła sprawozdania.  Głosowało 6 
radnych.   

         Ad 4. Analiza możliwości udzielenia pomocy w statutowej działalności 
Stowarzyszeniu  „Ankar” .

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  komisja  na  poprzednim  posiedzeniu 
diagnozowała  sprawę  bezdomności  na  naszym  terenie.  Komisja  miała  pomysł, 
alternatywę do programu bezdomności zwierząt.  Była mowa o tym, jak w Trzciance 
się  to  wszystko  odbywa.  Komisja  doszła  do  wniosku,  że  nie  jest  potrzeba 
opracowywania  programu,  bo  jako dokument  nie  jest  potrzebny.  Instytucje,  które 
mają w zakresie swoich obowiązków, działają sprawnie. Prowadzona była rozmowa z 
panem  Rafałem  Grześkowiakiem,  który  prowadzi  dom  dla  ludzi  potrzebujących 
schronienie. Na podstawie relacji i opinii ludzi, którzy z tym domem współpracują 
doszło się  do wniosku, że jest to przedsięwzięcie ważne na naszym terenie.  Pan 
Rafał stwierdził wówczas, że ma koncepcję żeby poszerzyć merytoryczną działalność 
domu. 

Pan  Rafał  Grześkowiak  stwierdził,  że  sprawa  bezdomności  jest  sprawą  bardzo 
poważną, na którą nie ma wpływu, ale istnieje.  Minęła zima i o bezdomności nikt nie 
mówi. Tymczasem problem trwa cały rok. Stwierdził, że u niego przebywają ludzie 
z całego województwa oraz kilka osób spoza. Ludzie, którzy przebywają nie mają 
dachu nad głową ani żadnych środków do życia. Nie mają także pracy. Wszystkie te 
rzeczy  są  od siebie  zależne.  Ten stan  rzeczy  jest  problemem w skali  kraju.  Taki 
człowiek pozostawiony na  ulicy to koszt dużo większy niż utrzymanie go w ośrodku. 
Stwierdził,  że ludzie po zasiłki  celowe z opieki   społecznej  przychodzą pijani,  są 
nietrzeźwi, to zjawisko jest nagminne, to jest problem. Często jest tak, że do opieki 
przychodzą pijani, tak być nie powinno. Ludzie ci maja rodziny,  w domu czekają 
dzieci. 

Radny  Włodzimierz  Ignasiński  stwierdził,  że  rada  nie  dysponuje  takimi 
instrumentami aby temu zaradzić.  

Pan  Rafał  Grześkowiak  stwierdził,  że  ma  w  zamiarze  zrobić  drugi  ośrodek 
pomocowo-opiekuńczy, ośrodek uzależnień.  Stwierdził, że przebywający w ośrodku 
ludzie  są  w  90  %  uzależnionych   i  dlatego  powstanie  takiego  miejsca  jest  jak 
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najbardziej  uzasadnione.   W  Trzciance  istnieje  Punkt  Pomocy  Kryzysowej, 
funkcjonują tam terapeuci, ale aby tam się dostać należy pokonać odległość. Ośrodek 
nie stać finansowo, czasowo na to, żeby ludzi dowozić na meeting.  Ludzie muszą 
sami wykazać, że chcą walczyć z nałogiem. Utrzymanie ośrodka polegałoby na tym, 
że  z  tej  formy  pomocy  mogli  by  korzystać  ludzie  postronni    niemieszkający  w 
ośrodku.  Na  dzień  dzisiejszy  trwają  prace  przy  budowie  obiektu,  a  jak  zostanie 
skończony,  to  wtedy  podjęte  zostaną  rozmowy  z  terapeutami,  psychologami. 
Stwierdził, że boryka się z problemami finansowymi.  

Pan Przemysław Przybylski  – przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  stwierdził,  że  dzieją  się  rzeczy  niedobre  w 
funkcjonowaniu GKRPA. Poprosił radnych bez względu na to, jaki reprezentują klub 
o pomoc i o wsparcie aby zapobiec dalszemu bezzasadnemu wydatkowaniu środków 
GKRPA na cele inwestycyjne. Poinformował, że przewodniczącym komisji jest od 
roku 2010. Pierwszy rok funkcjonowania komisji wypadł dobrze, natomiast  zaczęły 
się problemy w roku 2011 gdzie wywierano na komisje naciski  dot. budowy skate 
parku. Sprawa skończyła się tym, że na przełomie roku 2012/2013 ponad 180 tys. 
przepadło.  Pieniądze  nigdy nie  wróciły  do komisji  i  nigdy nie  zostały  na terapie 
przeznaczone. Komisja Spraw Społecznych w dniu 11 grudnia 2012 r.  dzień przed 
sesją budżetową,  otrzymał pismo aby na komisjach rady   przedstawić pismo od pana 
profesora   Krzysztofa  Brzózki.  W piśmie  pan  profesor  jasno  przedstawił,  że  nie 
wolno z tych środków przeznaczonych do założeń terapeutycznych przeznaczać  na 
inwestycje. Udało się radnych przekonać, i na mocy tego pisma zapobiec budowy 
skate  parku.    Podkreślił,  że  nigdy  nie  udało  się  odzyskać  tych  pieniędzy. 
Przewodniczący GKRPA odczytał pismo prof. Brzózki. Zacytował wypowiedź pani 
Skarbnik, na pytanie radnego Joachimiaka z sesji budżetowej z 12 grudnia 2012 r. 
dot. niemożności budowy skate parku.     Poinformował, że także  przeczytał Protokół 
Komisji Gospodarczej z września ubiegłego roku gdzie  na pytanie radnego A. Ciji 
Przewodniczący  komisji  skierowane  do  pani  skarbnik  o  wyjaśnienie  zapisu  dot. 
utworzenie siłowni  zewnętrznej - 50 000 zł  i czy taką inwestycję można finansować. 
Pani B. Niedźwiecka wyjaśniła, chodzi o to aby z tych wydatków, które jeszcze nie 
zostały zrealizowane można  było pozbierać na budowę siłowni  zewnętrznej, która 
będzie   w parku 1Maja i  to są pieniądze ze środków GKRPA.
Stwierdził, że 29 listopada 2013 r. napisał pismo do radnego A. Ciji,  skserowany 
także  został  art.  18  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości,  który  mówi,  że  środki 
powinny być kierowane  na programy profilaktyczne, nie mogą być przeznaczone na 
inne  cele.  Dołączony  był  także  Narodowy  Program  Profilaktyki  Problemów 
Alkoholowych. Wszyscy zwracają uwagę na to, że w związku z działaniami obniża 
się jakość gminnych programów. To zjawisko jest także w Trzciance.  Poinformował, 
że wczoraj odbyło się posiedzenie GKRPA kiedy to urzędniczka i członek komisji 
poinformowała, że na naradzie Burmistrza z kierownikami referatów  jest propozycja 
do GKRPA aby sfinansować siłownię zewnętrzną przy OSIR. Postawił opór takiemu 
finansowaniu ze środków GKRPA, podpierał się dokumentami, mówił, że to zadanie 
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jest niezasadne. Niektórzy członkowie próbowali dyskutować z zapisami ustawy, ale 
można  powiedzieć,  że  odniesiony  został  sukces,  bo  sprawa  ta  został 
przegłosowywana, gdzie w wyniku za 5, przeciwko 2  zadanie komisja nie przyjęła 
do realizacji.  Poinformował, że decyzję podejmuje pan Burmistrz, a GKRPA tylko 
wydaje  swoją  opinię.   Rada  na  sesji  podejmuje  w  tej  sprawie  uchwalę,  a  pan 
Burmistrz przygotowuje projekt uchwały.  GKRPA nie jest powołana do tego aby 
realizować  zadania  inwestycyjne,  ma  się  zająć  terapią.   Stwierdził,  że  nie  jest 
przeciwny budowie basenu, budowie ścieżek, ale nie z pieniędzy GKRPA.  Budżet 
gminy Trzcianka wynosi  70 milionów. Poinformował,  że  Burmistrz  zwrócił  się  o 
środki w wysokości 10 tys, zł.  Poinformował, że po raz  pierwszy Izba Wytrzeźwień 
z  53  tys,  zmniejszyła  swoje  oczekiwania  na  kwotę  43  tys.  Chodziło  o 
zagospodarowanie  kwoty  10  tys.  Powiedział,  że   niezależne  jaka  jest  wysokość 
środków,  to  nie  można  przeznaczać  ich  na  zadania  inwestycyjne.   W  budżecie 
GKRPA także są zapisane środki na zadania narkomanii.  Stwierdził, że zna się na 
polityce trzcianeckiej i zdaje sobie sprawę, że po tym, co się zadziało na ostatnim 
posiedzeniu Komisji  może w najbliższych dniach, czy tygodniach  zostać  odwołany 
z  funkcji  przewodniczącego.   Poprosił  radnych  o  wsparcie,  nie  bez  powodów 
kierował pisma do radnych, którzy kierują gminą.

Przewodniczący komisji stwierdził,  że jeśli  jest taki pomysł i jeśli pan Burmistrz, 
pomimo opinii komisji, będzie uważał, że taki pomysł jest dobry, to na pewno przy 
najbliższej sesji, czy też  kolejnej, przedstawi propozycje zmian budżetowych.  Radni 
będą o tym temacie pamiętać  i będą podpierać się wypowiedzią Przewodniczącego 
GKRPA.   Poprosił  Pana  Przewodniczącego  GKRPA o  przekazanie  protokołu  do 
Komisji Spraw Społecznych. 

Pan  Przemysław  Przybylski  stwierdził,  że  ma  pomysł,  co  można  zrobić  z  tych 
środków,  a  od  lat  nic  w tym kierunku nie  jest  robione.  Art.  4  ustawy  mówi,  że 
również  można  robić   wspieranie  zatrudniania  socjalnego  poprzez   tworzenie 
i  finansowanie  centrum  integracji  społecznej.   Nie  ma  w  Trzciance  porządnego 
Centrum  Integracji.   Także  miał  propozycje  zagospodarowania  tych  10  tys. 
a  mianowicie  na  organizację  pikniku  rodzinnego.  Jeśli  pieniądze  z  roku  2014 
w budżecie by  pozostały, to można je przerzucić na rok 2015.     Takie Centrum 
działa  już  w  Bydgoszczy.  Jeśli  chodzi  o  potrzeby  Arkanu,  to  GKRPA nie  może 
finansować zadań inwestycyjnych. Jako gmina można finansować tworzenie Centrum 
Integracji Społecznej.   

Przewodniczący komisji zapytał, co może GKRPA zaoferować Ankarowi. 

Pan  Przemysław  Przybylski  stwierdził,  że  aktualnie  jest  5  terapeutów,  którzy 
świadczą usługi, w ciągu roku udzielili 100 porad. Także pracują na wsi.  Pan Rafał 
Grześkowiak informował, że niektórzy mieszkańcy Arkanu mają problem z ruchem 
i dotarciem, na pewno nic by się nie stało, gdyby np. pani psycholog  miała dyżur w 
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Ankarze, wszystko można rozwiązać.  Centrum  Integracji Społecznej działa już w 
Bydgoszczy, odczytał informacje dot. Centrum,   przekazał odczytaną  informację 
panu Przewodniczącemu komisji. 

Pani  Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  Centrum  Integracji  Społecznej  jest  to 
kolejne  zadanie  dla   gminy,  czyli  kolejna  jednostka  organizacyjna.  Nie  jest  to 
Stowarzyszenie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że Centrum Integracji Społecznej jest to temat 
duży, którym należy się zająć na kolejnym spotkaniu.  Przekazany materiał będzie 
materiałem studyjnym, także należy się rozeznać na ile gmina może powołać taką 
instytucję.  Stwierdził,  że  jest  wiedza  na  temat,  że  GKRPA nie  ma  możliwości 
pomocy  ANKAROWI  w  sprawach  inwestycyjnych.   Wstępnie  jest  możliwość 
przeniesienia miejsca przyjmowania  osób w stosownych pomieszczeniach w Białej. 

Pan Rafał  Grześkowiak stwierdził,  że  jest  otwarty na propozycje,  były już próby 
podejmowane.  Zdarza się tak, że ludzie, którzy podejmują terapie często do końca 
nie dotrzymują.  

Radny Włodzimierz Ignasiński stwierdził, że z wielką uwagą wysłuchał tego, co było 
mówione  o  Ankarze  na  poprzednim  posiedzeniu  komisji.  Wszyscy  członkowie 
odebrali  informację  o  bezdomności  bardzo  pozytywnie.   Sądził,  że  dzisiejsze 
spotkanie będzie tego wyrazem, ale się pogubił.  Dzisiaj komisja nie spotkała się po 
to, aby rozwiązać wszystkie problemy pensjonariuszy, ale na ile w graniach prawa 
GKRPA  może  wspomóc  instytucji.  Poprosił  o  skoncentrowanie  oczekiwań  aby 
można stwierdzić, czy to jest możliwie prawnie, czy też nie. 

Pan Rafał Grześkowiak stwierdził, że o problemie już sygnalizował  i odpowiedź już 
uzyskał. Jeśli inwestycje nie są możliwe to pomoc nie zostanie udzielona. Zwrócił się 
do pana Burmistrza o pomoc budowlaną pod kątem możliwości p poż. W tej sprawie 
pismo pozostało  bez  odpowiedzi.  Oczekiwania  są  takie,  że  dalej  będzie  robić  to, 
o czym wcześniej była mowa.  Stwierdził, że robi swoje, niezależnie czy otrzyma 
pomoc,  czy  też  nie.   Postawił  sobie  zalożenia.  Byłby  to  ośrodek  z  miejscami 
noclegowymi. 

Pan Przemysław Przybylski stwierdził, że budżet GKRPA na rok 2014 jest w granicy 
402 tys zł, na to składają się środki przeznaczone dla Punktu Pomocy Kryzysowej. 
Terapeuci mają płaconą stawkę w wysokości 60-80 zł. Codzienna terapia ze względu 
finansowych  nie  jest  możliwa.  Idea  ośrodka  Ankaru  jest  ideą  dostępności  do 
personelu cały czas. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że pan Grześkowiak wie, na co może liczyć a na 
co nie może. Konkretnie będzie można rozmawiać gdy ośrodek będzie gotowy. 
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Ad 7.    Przyjęcie protokołu komisji Nr 42/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
Protokół Nr 42/14 z dnia 19 lutego 2014 r. został przyjęty w glosowaniu jednogłośnie 
5 za. 

Ad 8.   Wolne wnioski.

Przewodniczący komisji stwierdził, że na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę   żeby 
nieodpłatnie przekazać nieruchomość usytuowaną przy ul. Żeromskiego na potrzeby 
Spółdzielni BIS -KAM. W trakcie sesji pan Burmistrz przedstawił   radnym propozy-
cje i szansę spółdzielni. 

Pani Kamila Chwalisz stwierdziła, że prześledziła ustawy i wie, że jedyną szansą jest 
rozwój firmy.  W chwili obecnej mają ograniczenia ze względu na wymogi p.poż. 
Zrodził się pomysł na rozwinięcie skrzydeł, i na nowe możliwości. Doszli do wnio-
sku, że można by zrobić jakby dwie placówki,  także do pomysłu jest pozytywna opi-
nia straży pożarnej. Z jednej strony działałby żłobek, a z drugiej strony Klub Malu-
cha.  Wszystko opiera się o zasoby finansowe. Możliwości gminy skończyły się na 
przekazaniu budynku.  Stwierdziła że ratują się same, pani Burmistrz podsunęła po-
mysł żeby skorzystać z projektu maluch z trzeciego modułu, stwierdziła, że  nie do 
końca pomysł był trafiony.  Dziecko jest pozostawione na 9 godzin, bo taka opcja ma 
zainteresowanie, więc nie mogą pracować jako klub malucha lecz jako żłobek. Jedy-
ną szansą są środki unijne zlecili  opracowanie programu firmie Agencji Wsparcia 
Biznesu,  wszystkie działania są konkursowe. Firma bierze pieniądze w wysokości 3 
% od uzyskanej, przyznanej kwoty. Dobudować trzeba schody p.poż.  Placówki by-
łyby na parterze, natomiast na piętrze usytuowane byłby biura, pomieszczenia po-
mocnicze. 

Radny Wł. Ignasiński życzył aby przedsięwzięcie się udało. 

Przewodniczący komisji  zwrócił uwagę aby rozwiązać problem architektoniczny do 
budynku tzn.  przypilnować na etapie projektowania podjazd dla  wózków w tym bu-
dynku. Trzyma kciuku aby wszystko się udało. 

Radny Edward Joachimiak złożył wniosek  do Burmistrza o rozważenie  możliwości 
aby   gmina Trzcianka wstąpiła, jako członek wspierający, do Stowarzyszenia Pol-
skiego Związku Emerytów i Rencistów.  Wniosek uzasadnił tym, że Stowarzyszenie 
zrzesza wiele osób ale nie mogą czy też nie potrafią,   zgodnie ustawą o wolontaria-
cie  pożytku publicznego, pisać wnioski. Dlatego też zasadnym byłoby przemyślenie 
i rozważenie takiej możliwości. 

Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  z  radnymi  dość  często  w 
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ostatnim czasie się spotyka więc tych wydarzeń za dużo nie ma. Powiedział, że był w 
Pile na dwóch spotkaniach, a mianowicie  spotkanie Stowarzyszenia Gmin Nadnotec-
kich, rozmowy dotyczyły aglomeracji tj. kanalizacja w obrębie wszystkich gmin.  Na 
Komisji Gospodarczej był przedstawiciel z firmy z Poznania, który bardzo szczegóło-
wo przedstawił problem. Dodał, że do czerwca rada gminy musi przyjąć uchwałę w 
sprawie zmiany planu aglomeracji na terenie gminy Trzcianka.  Drugie spotkanie do-
tyczyło gmin  należących do tzw. osi. W skład tej osi wchodzi Piła i gminy ościenne.  
Gmina Trzcianka także uczestniczyła w spotkaniu, do dyspozycji jest 127 milionów 
euro. Jest spisany wachlarz oczekiwań. Pakiet ten przedstawiony zostanie Marszałko-
wi Wielkopolskiemu. Jedynym warunkiem jest współgranie z Piłą. Jeśli inwestycja w 
Trzciance nie miałaby kierunku w stronę miasta Piły, to nie można jej realizować. 
Piła przedstawiła swoje oczekiwania. Jak szkolnictwo wyższe, lotnisko, komunika-
cja. Jedynym punktem wspólnym jest wyższa uczelnia. Także można zaliczyć kolej i 
PKS.  Gmina Trzcianka przymierza się do przebudowy centrum miasta, przeniesienia 
dworca,   to zadanie można zaliczyć jako wspólne zadanie z miastem Piłą. Stwierdził, 
że przedstawi założenia panu Marszałkowi Wielkopolskiemu.  
Poinformował radnych o trwającej inwestycji dotyczącej ul. Wieleńskiej w  Trzcian-
ce. Poinformował, że gmina jest po przetargu na zarządcę cmentarza komunalnego w 
Trzciance oraz po przetargu I etapu budowy ścieżki przy ul. Kopernika. Także po 
przetargu  jest gmina odnośnie zagospodarowanie zielenią w parku 1 Maja. Dodał, że 
firmy trzcianeckie są bardzo drogie. 

Radny Tomasz Jurczyk poruszył problem jeżdżących samochodów po ścieżce pieszo-
rowerowej, powiedział że aby zapobiec temu zjawisku to należałoby ustawić z obu 
stron ścieżki gazony.

Ad  9.   Zakończenie posiedzenia.
Z  uwagi   na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Edward Joachimiak 
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