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Protokół Nr 13/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 19 października 2015 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  Mariusz  Łuczak.  Ponadto  w  posiedzeniu 
uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu,

3. Radny Rady Miejskiej Trzcianki  Adrian Hałuszka. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji.

Ad.  1. Posiedzenie  otworzył  witając  wszystkich  zebranych  radny  Tomasz 
Tomczak. 

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  nr 12/15 z posiedzeń komisji z dnia 19 października 
2015 r.    
4. Opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
6. Wolne wnioski i zapytania.

 Radny Krzysztof  Jaworski  zaproponował  rozszerzenie  porządku posiedzenia 
o  jeden  punkt  pn.”Możliwości  finansowania  dodatkowych  inwestycji   przez 
gminę Trzcianka”.

Przewodniczący komisji zaproponował wprowadzenie tego punktu do porządku 
posiedzenia przed wolnymi wnioskami, jako punkt 6.
Nikt  do  zaproponowanej  zmiany  nie  wniósł  uwag.  Porządek  wraz  z 
zaproponowaną zmianą przyjęto do realizacji.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 12/15 z posiedzeń komisji z dnia 19 października 
2015 r.   
Protokół Nr 12/15 z dnia 12 października 2015 r.  został przyjęty  w głosowaniu 
jednogłośnie. Glosowało 9 radnych. 

Ad. 4. Opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki w 
sprawie:

1) podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianki,

Przewodniczący komisji stwierdził, ze projekt był omawiany na 
poprzednich komisjach.  Nikt do projektu nie wniósł uwag. 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Głosowało 9 radnych. 

2) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka,

Przewodniczący  komisji  odczytał  uzasadnienie  do  projektu  uchwały, 
uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały przygotowany został w 
związku z koniecznością wprowadzenia przepisów, zmiana ma charakter 
obligatoryjny na fakultatywną.

Radny  Robert  Szukajlo  stwierdził,  że  zawarte  zapisy  są  niejasne  jeśli 
chodzi o § 2 i § 3 gdzie jest w ustępie 2 podpunkt c, ale nie ma tego zapisu 
w § 2.  Prosi wyjaśnienie tych zapisów.  

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że w tym projekcie głównie chodzi 
o to, aby  ludzie,  którzy handlują na targowisku  trzcianeckim handlowali 
na nim ciągle. Zapisy odnośnie świąt i niedzieli dotyczą handlujących przy 
cmentarzu. 

Burmistrz  Trzcianki   stwierdził,  że  po  kilkukrotnym  spotkaniu 
z handlującymi na targowisku zostały ustalone stawki.  Okazało się, że dla 
handlujących  ustalone  zostały   bardzo  dobre  stawki.  W  innych 
samorządach  stawki  są  większe.  Stawkami  chcieliśmy  zachęcić 
handlujących aby w pozostałe  dni,  oprócz wtorku i  piątku  targowisko 
żyło.  Stawka jest zróżnicowana, dogodna dla handlujących ale w dalszym 
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ciągu  nie  obserwuje  się  żeby  na  targowisku  zwiększyła  się  liczba 
handlujących. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził, że w tym roku Rada już podejmowała 
uchwałę w tej sprawie. 
Burmistrz Trzcianki stwierdził,    że projekt uchwały przygotowany został 
w  związku  z  koniecznością  wprowadzenia  przepisów,  zmiana  ma 
charakter obligatoryjny na fakultatywną.

Komisja  w  wyniku  głosowania    pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały.  Wynik  glosowania:  za  9,  wstrzymał  się  1.   Głosowało  10 
radnych. 

3) udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1316P Straduń – Trzcianka,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że we wrześniu gościł ekipę z Czarnkowa 
z PZD , chcą złożyć do końca października wniosek aby  pozyskać środki 
na przebudowę drogi z Trzcianki do Stradunia. Prawdopodobnie czasowo 
wniosek nie będzie przygotowany. Urzędnicy dostali polecenie aby zrobili 
wszystko,  żeby  pomóc  wnioskodawcy  w  przygotowaniu  wniosku.  Pan 
Starosta zwrócił się o wsparcie finansowe do Gminy Trzcianka na budowę 
drogi.  Zwrócił  się    do  samorządu o  środki   w wys.  1.500 000,00 zł, 
Dyskusja  z  lat  poprzednich  kierowała  się  na  budowę  ścieżki  pieszo-
rowerowej.  Poprosił  pana Starostę  o obecność  w tym temacie na sesji. 
Radni winni mieć świadomość, że środki będą skierowane z budowy dróg 
z obszarów wiejskich.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że skoro radni nie maja dodatkowych 
pytań , to stanowisko komisja wypracowała na poprzednim posiedzeniu. 

Komisja  Gospodarcza  na  posiedzeniu  w  dniu  12  października 
jednogłośnie  pozytywnie  wyraża  opinię   w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu na przebudowę drogi 
powiatowej  nr  1316P  Straduń  –Trzcianka  w  wysokości  800.000  zł  , 
głosowało 8 radnych.

4) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,

Przewodniczący  komisji  przypomniał,  że  Komisja  Gospodarcza  na 
posiedzeniu w dniu 12 października  wnosiła o udzielenie bonifikaty  do 
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90 %  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na 
rzecz Kościoła Zielonoświątkowego.  

5) regulaminu wynagradzania  i przyznawania nagród oraz dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka,
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  uzasadnienia  wynika,  że 
regulamin  został  uzgodniony  z  związkami  zawodowymi  i  jeżeli   rada 
zaproponuje jakieś zmiany, to ponownie projekt będzie musiał powrócić 
do uzgodnień.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  zawiera  zmiany  dotyczące 
dodatku  motywacyjnego  i  dodatku  funkcyjnego.  W  uchwale  są 
wyeliminowane wszelkie akty i uregulowania prawne, które  zawarte są w 
aktach  prawnych  wyższego  rzędu.   Stwierdził,  że  pani  Burmistrz 
prowadziła  negocjacje  z  związkami  zawodowymi,  zamysł  szedł  w 
kierunku  jeszcze  bardziej  zmobilizowania  dyrektorów  poszczególnych 
placówek do współpracy.  Powinni  dbać o cały przekazany majątek.   Z 
wniosków składanych do projektu budżetu wynika, że jest rozbudowany 
system podziału klas na oddziały. Czasami jest tak, że nie ma tyle dzieci, 
co jest zapisane w planie budżetowym.  W późniejszym etapie następują 
korekty i okazuje się, że zaplanowane budżety, przy dobrej współpracy są 
realne.   Pensja dyrektora czasami jest  niższa niż nauczyciela,  który ma 
nadgodziny  i  wynika  to  z  karty  nauczyciela.    Poprzez  zwiększenie 
dodatków chciałby znaleźć partnera do prowadzenia rozmów. Dlatego, że 
dzieci 6 letnie poszły do szkoły i trend się zwiększył. 

Radny  Witold  Perski  stwierdził,  że  z  zaproponowanych  dokumentów 
wynika,  że  jest  duża  rozpiętość  pomiędzy  dodatkiem  funkcyjnym 
dyrektora przedszkola a  szkoły. Z czego to wynika.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  wynika  to  z  liczby  oddziałów, 
przedszkola mają 4 oddziały,  natomiast  szkoły od 12 do 18 oddziałów. 
Dyrektor szkoły ma więcej obowiązków niż dyrektor przedszkola. Poza 
tym, stawki są określone w widełkach.  Poinformował ponadto, że przed 
radnymi jest dyskusja na temat tworzenia Zespołów Szkół.  Zespół będzie 
łączył szkoły podstawowe i przedszkola. Ustawa takie manewry pozwala 
przeprowadzić. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  w  przedszkolach  można 
wprowadzić rejonizację. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nie.   W  tym  roku  dyrektorzy 
przedszkola  muszą  walczyć  o  dziecka,  muszą  przedstawiać  jak 
najciekawszą ofertę zachęcającą przyszłego przedszkolaka.  

Radny Szukajło zwrócił uwagę żeby za jakością pracy nauczyciela szły 
dodatki motywacyjne. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Placu Pocztowego,

Przewodniczący komisji stwierdził, że na poprzedniej komisji kierownik  
referatu pan Witold Putyrski  zapoznał komisję  z projektem uchwały. 
Komisja nie miała więcej pytań.

Komisja     pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

7) Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030,

Skarbnik Gminy stwierdziła, że projekt uchwały przygotowany został w 
związku z wyprostowaniem błędu popełnionego w poprzedniej uchwale. 
Na stronie 19 w poprzedniej uchwale były ustalone faktyczne limity takie 
jakie  są  na  koniec  września,   natomiast  teraz  jest  to  powrót  do  stanu 
poprzedniego.  Ponadto  w  projekcie  są  wprowadzone    dotacje,  które 
w międzyczasie wpłynęły do gminy. 

Przewodniczący komisji podsumowując wypowiedź stwierdził, że zamiast 
kwot rzeczywistych są kwoty, które są kwotami budżetowymi i będzie je 
można wprowadzić kiedy dokona się zmian w budżecie. 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. 

8) Zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że wpłynęły środki z opłat za zezwolenie na 
sprzedaż  alkoholu,   środki  te  Komisja  proponuje  przeznaczyć  na 
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dofinansowanie świetlic na wsiach. Za dużo było zaplanowanych środków 
na wynagrodzenia członków swojej komisji i planuje środki przeznaczyć 
na podróże służbowe członków komisji. 

Radny Zygmunt Czarny zadał pytanie skąd tak duża pula pieniędzy jest na 
koncie GKRPA.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że z koncesji na sprzedaż alkoholu. 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że kolejnym materiałem na sesję jest 
sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  dokonanej  analizy  w  spółkach 
gminnych.  Komisja  Gospodarcza  zapoznała  się  z  przedstawionym 
materiałem.  Przypomniał,  że  komisja  także  zajmie  się  tym  tematem. 
Poinformował,  że  jest  dołączona   informacja  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.  Na sesję 
pan Burmistrz złożył także informację o pracy między sesjami.

Radny Krzysztof Jaworski zadał pytanie jaki zakres prac obejmuje budowa 
oświetlenia  ulicznego  w  rejonie  ulicy  Reymonta  -  Rzemieślniczej  w 
Trzciance. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że informację taką przedstawi radnym na 
sesji. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że w związku z wnioskiem radnego 
A.  Hałuszki,  także  prosi  o  usytuowanie  tablic  przy  prowadzonych  jak 
i  zrealizowanych inwestycjach.   Zastanawia  się  w jaki  sposób koliduje 
ustawienie tablicy z wykonanymi pracami. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  w  przetargu  jest  napisane,  że 
wykonawca ma postawić tablicę, to taka tablica zostanie postawiona. Jeśli 
jest  już   po  wykonanych  pracach,  to  na  postawienie  tablicy  potrzeba 
środków  finansowych,  poprosił  o  wskazanie  pozycji,  skąd  one  mają 
pochodzić.  Jeśli  będzie to nowa inwestycja,  to tablica będzie ujęta do 
przetargu. 
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Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że na terenie Trzcianki pojawiło się 
mnóstwo  konstrukcji  wyborczych,  zastanawia  się  czy  wszystkie  są 
legalne. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że banery usytuowane są nie na naszych 
pasach ruchu. 

Radny Zygmunt Czarny zadał pytanie, że prowadzone są prace w rejonie 
dolinki.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że prowadzona jest w tej  inwentaryzacja.

Ad. 5. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Przewodniczący komisji poinformował, że w otrzymanej informacji Burmistrza 
o pracy między sesjami są zawarte informacje dotyczące prowadzonych 
inwestycji. 

Ad  6. Możliwości  finansowania  dodatkowych  inwestycji   przez  gminę 
Trzcianka.

Radny Adrian Hałuszka   stwierdził,  że  skserowany został  materiał  odnośnie 
funduszy  europejskich  z  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego. 
Poinformował, że dokumenty te dotyczą szczegółowego opisu operacji WRPO 
a  w  szczególności  możliwości  budowy  sali  gimnastycznej  przy  Szkole 
Podstawowej  Nr  3  w  Trzciance.   Rozmawiał  z  panią  Dyrektor  Szkoły 
i zobowiązał się jako radny do przedstawienia możliwości dofinansowania tego 
zadania  radnym  Rady  Miejskiej  Trzcianki.  Z  dokumentów  wynika,  że  jest 
możliwość otrzymania 85 % dofinansowania na budowę sali gimnastycznej.  W 
skrócie  omówił  rozdany  radnym  dokument,  który  stanowi  załącznik  do 
protokołu.  Zawnioskował aby ta inwestycja czyli budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 3 znalazła się w WPI. WPI będzie uchwalane 29 
października więc radni będą mieli czas na zapoznanie się z tym dokumentem. 
Jest  to  projekt  ciężki,  są  bardzo  dobre  warunki,  jest   bardzo  dobre 
dofinansowanie.  W tym projekcie mówi się o demografii czyli o zwyżkującej 



8

liczbie dzieci.  Obecnie w Szkole jest klas pierwszych aż do i.   Nie wyobraża 
sobie  sytuacji  kiedy te  dzieci  będą  już  w klasie  4  i  kiedy  będzie  lekcja  wf 
osobno chłopcy i dziewczęta. Najgorsza sytuacja może być zimą. Uważa, że 
jest możliwość zrealizowania tej inwestycji.  Dodał, że z dokumentów wynika, 
że  można  zrealizować  także  projekty  miękkie  z  95  %  dofinansowaniem. 
Stwierdził,  że  zaprosił  panią  z  Piły  w  celu  zapoznania  radnych  w  bardziej 
szczegółowy sposób odnośnie realizacji  tego projektu żeby można wpisać to 
zadanie w WPI . 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  85  %  dofinansowanie  są  to  koszty 
kwalifikowane i wyjdzie wtedy 65 % dofinansowania inwestycji. 

Radny Krzysztof Jaworski przypomniał, że  sala w Siedlisku i przy  Gimnazjum 
Nr 2 została zrealizowana z kredytów. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  dochodzi  się  do  tego  momentu  że  radni 
muszą podjąć decyzję, co ma być wpisane do WPI. W gminie jest dużo potrzeb, 
ale z niektórych trzeba zrezygnować, niektóre należy odłożyć w czasie a jeszcze 
inne  należy  wpisać  do  WPI.   Może  się  okazać,  że  działające  w  Rychliku 
Stowarzyszenie, które chce budować salę gimnastyczną. Należy zdecydować. 
Stwierdził, że budżet ma ograniczone ramy finansowe. Jeśli zaproszona przez 
radnego pani zagwarantuje na piśmie, że gmina otrzyma 95% dofinansowanie, 
to gmina będzie to zadanie realizować. Gmina nie może sobie pozwolić na to 
żeby opracować projekt techniczny i pozostawić go na półce.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  tematem WPI  komisja  zajmie  się  na 
kolejnym posiedzeniu,  skoro budowa sali  ma być wpisana do WPI, to radni 
winni wskazać co zdjąć z projektu WPI aby to zadanie wpisać. 

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.

Radny  Józef   Łastowski  stwierdził,  że  na  poprzedniej  komisji,  komisja 
zajmowała  się  wnioskiem  Spółdzielni  Mieszkaniowej  odnośnie  udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.  Co dalej w tym temacie.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że pomimo pozytywnej woli komisji, wkradła 
się  wątpliwość  gdyż  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  musi  w  swoim  wniosku 
wskazać jakie są szczególne warunki aby skorzystać z bonifikaty.  Kierownik 
Referatu dostał polecenie aby z takim zapytaniem zwrócił się do Spółdzielni 
żeby do dnia dzisiejszego przedstawili pismo określające szczególne warunki 
żeby taką bonifikatę uzyskać. Jeśli pismo nie wpłynie, to wtedy radni Komisji, 
jako wniosek komisji, który jest przegłosowany o udzielenie bonifikaty będzie 
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zrealizowany i będzie uchwała przygotowana. Jeśli takie stanowisko Komisji 
nie wpłynie, to wniosek Spółdzielni nie będzie zrealizowany.

Radny Zygmunt Czarny zwrócił uwagę, ze w niektórych drukowanych ulotkach 
nie  zaznacza  się  naszego  miasta,  jest  patriotą  i  ta  sytuacja  go  denerwuje. 
Trzcianka  jest  miastem  największym  w  powiecie  i  dlatego  ta  sytuacja  nie 
powinna się zadziać. 

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokolant Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


