
Protokół Nr 17/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 7 grudnia 2015 r.

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza,

3. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu,

4. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy,

5. Pani Joanna Zieńko zastępca Skarbnika Gminy,

6. Pani Teresa Karasińska Główna księgowa Urzędu Miejskiego,

7. Pan Marian Patalas Kierownik Referatu,

8. Pani Alina Matkowska Kierownik Referatu,

9. Pani Agnieszka Ciemachowska Kierownik Referatu.

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 16/15 z posiedzenia komisji z dnia 23 listopada 
2015 r.  
4. Prace nad projektem budżetu na 2016 r.
5. Zakończenie posiedzenia.

Porządek został przyjęty przez aklamację.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 16/15 z posiedzenia komisji z dnia 23 listopada 
2015 r.  
Protokół nr 16/15 z  23 listopada 2015 r. z posiedzenia komisji został przyjęty 
jednogłośnie w głosowaniu za 10 radnych. 

Ad.4. Prace nad projektem budżetu na 2016 r.
Przewodniczący  komisji  zaproponował  żeby  pan  Burmistrz  omówił  zapisy 
budżetu na rok 2016. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że budżet na rok 2016 jest to kontynuacja zadań 
zapisanych w roku 2015.  Ma na myśli  dokończenie  budowy ul.  Kościuszki, 
parkingu przy ul. Wiosny Ludów, czy też budowę systemu kanalizacyjnego na 
osiedlu  Kwiatowym  w  |Trzciance.  Także  są  zarezerwowane  środki  na 
przebudowę układu komunikacyjnego Trzcianka Straduń, zadanie to wykonane 
będzie  łącznie  z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim.  Po  zatwierdzeniu 
budżetu zaczną się przygotowania do złożenia wniosków na termomodernizacje 
obiektów  oświatowych.  Do  budżetu  na  2016  r.  zgłoszonych  było  dużo 
wniosków, wnioski składali sołtysi, mieszkańcy naszej gminy, stwierdził, że nie 
wszystkie można zrealizować. Budżet uwzględnia wiele postulatów ale wiele z 
nich nie ma konkretnej lokalizacji, jak lokalizacja placów zabaw. Uwzględnia 
po części  pewne potrzeby określonej grupy mieszkańców. Budżet nawiązuje do 
WPI, wskazuje on terminy kiedy pewne zadania będą rozpoczęte i zadania te są 
wpisane  do  budżetu  jak  termomodernizacja  obiektów  oświatowych,  czy 
rekultywacja wysypiska śmieci i rozbudowa cmentarza komunalnego. Wydatki i 
dochody bieżące są  w miarę zbilansowane.  Pomimo starań określonej  grupy 
społecznej  dot.  sfinansowania  określonych  zadań,  poinformował,  że  jest   to 
niemożliwe. Jeśli radni będą zgłaszać pewne wnioski, to muszą zwrócić uwagę 
na  wskaźniki  budżetowe.  Poprosił    o  pytania,  a  obecni  na  posiedzeniu 
kierownicy na pewno udzielą odpowiedzi. 

Pani  B.  Niedźwiecka   Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  budżet  był  już 
prezentowany   i  przedstawiony  budżet  jest  porównywalny  do  budżetu  roku 
obecnego. Są w nim zapewnione środki na funkcjonowanie oświaty, kultury, na 
prowadzenie  i  funkcjonowanie  bieżącej  gospodarki  gminy.  Pan  Burmistrz 
poinformował radnych o prowadzonych w roku 2016 inwestycjach. Stwierdziła, 
że do końca nie wiadomo, co z oświatą, więc na pewno wymagać on będzie 
korekty. Nie wiadomo, co z dziećmi sześcioletnimi. Zadania są kontynuowane 
jak  Bieg  Zielińskiego,  są  środki  zapisane  na  współpracę  ze  starostwem. 
Stwierdziła, że zaplanowany budżet jest w miarę bezpieczny. 

Przewodniczący komisji zadał pytania:
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1)  Str. 7 uzasadnienia -   gospodarka gruntami i nieruchomościami p. 
9 „remonty obiektów użyteczności publicznej na kwotę 286.000,00 zł” 
co w tym zadaniu jest planowane?

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  zaplanowane  są  remonty  w  obiektach 
oświatowych,  są  to  obiekty  gminne.  Szczegółowy plan  remontów jest 
planowany z dyrektorami placówek.

Pan Marian Patalas stwierdził, że rozdział tych środków jest uzgadniany 
z dyrektorami placówek, potrzeb jest bardzo dużo, więcej niż środków. 
Na szkoły podstawowe planuje się  130 tys.,    80 tys.  na przedszkola, 
resztę na gimnazja. Planuje się zorganizować w tym zakresie  spotkanie 
z dyrektorami. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że dyrektorzy placówek,  bliżej wakacji, 
będą  planowali  remonty  swoich  placówek.  Jest  planowane  spotkanie 
z dyrektorami i tam określi się  zakres wykonywanych prac. 

2) 165.000,00 zł – plany zagospodarowania przestrzennego, poprosił 
o przybliżenie informacji.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że   działania  są  kontynuowane,    w 
opracowaniu jest aktualnie 11 planów,  z czego dwa są w oczekiwaniu i 
są  efektem  zmiany  przepisów  dot.  odległości  usytuowania  farm 
wiatrowych  od  zabudowy  mieszkaniowych.   Poza  tym  są  w 
przygotowaniu  plany  dot.  Placu  Pocztowego  i  terenów  Trzcianka-
Południe.  Do  zatwierdzenia  są  plany  w okolicy  cmentarza,  Wrzącej  i 
Dłużewa. Na dzień dzisiejszy nie ma sprecyzowanych planów na większe 
plany, dwa najważniejsze są planowane do zatwierdzenia na najbliższy 
rok.
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3) Wydatki na remont Urzędu Miejskiego w kwocie 115 tys.  

Pan Marian Palatas stwierdził,  że planuje wykonanie   remontu trzech 
pomieszczeń biurowych. 115 tys.  należy połączyć z  65 tys.  z budżetu 
tego roku. Prowadzone będą prace do przygotowania pomieszczeń dla 
Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Pan Witold Putyrski stwierdził, że w Urzędzie brakuje salek do narad z 
pracownikami,  sali  do  podpisywania  umów,  czy  aktów  notarialnych. 
Aktualnie  wszystkie  spotkania  odbywają  się  w  sali  sesyjnej  Urzędu. 
Kolejny  etap  to  wykonanie  remontu  w  pozostałych  pomieszczeniach 
pozostawionych po referacie Gospodarki Przestrzennej. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że pozycja remonty w budżecie będzie się 
pokazywać co roku.  Sala sesyjna jest przystosowana pod potrzeby osób 
niepełnosprawnych.  Nie ma obecnie salki konferencyjnej pod potrzeby 
Biura  Rady.  Po  przeniesieniu  Referatu  z  uzyskanych  pomieszczeń 
wygospodaruje  się   salkę  dla  biura  Rady  Miejskiej,  będzie  także 
zamontowana winda. 

4) Świadczenia rodzinne,   czy zaplanowane środki wystarczą,

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  nie  wiadomo,  gdyż  trwa  dyskusja  w 
rządzie dot. zasiłku rodzinnego w kwocie 500 zł.  Nie ma zaplanowanych 
środków na dożywienie,  dopiero w miesiącu styczniu czy lutym można 
na ta pozycję ustalić  wysokość świadczenia. 

5) Jaka jest ściągalność w gospodarce odpadami,
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Skarbnik Gminy wyjaśniła,   ściągalność w roku 2015  generalnie  jest 
dobre,

6) Str. 30 uzasadnienia  wydzielone rachunki szkół są rozbieżności w 
jednostkach , jaka jest przyczyna.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, dochody szacują dyrektorzy szkół, tam gdzie 
w  jednostce  są  stołówki  jak  w  Zespole  Szkół  w  Siedlisku  są  duże 
dochody.

Radny Witold Perski zadał pytanie dotyczące zapisanej kwoty 116.000,00 zł – 
rozliczenie spadku.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  wierzycielom  trzeba  zwrócić  środki  kiedy 
skończy się postępowanie. 

Radny Robert Szukajło zadał pytanie dot. kwoty PIT na przyszły rok, 

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  kwota  na  rok  2015  wyniosła  13.342,00  zł 
i  będzie  wykonana.   Gminy od przyszłego roku w tym podatku będą miały 
wyższe udziały. 

Radny  Witold  Perski  zadał  pytanie,  na  temat   zapisów dot.  bezpieczeństwa 
p.poż  str.  13  i  15    związana  z  ratownictwem  wodnym.  Kolejne  pytanie 
dotyczyły średniego wyliczenia dotacji dla placówek oświatowych w gminie. 

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  w  rezerwie  są  zaplanowane  pieniądze  na 
zatrudnienie  ratowników  wodnych,  przed  sezonem  są  przeprowadzane 
konkursy.  W  budżecie są pieniądze na zapewnienie utrzymania czystości plaż. 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance prowadzi oddziały specjalne, więc koszty 
tej szkoły są wyższe.   

Zastępca Burmistrza pani Grażyna Zozula stwierdziła, że wprowadzone zostały 
nowe rozdziały do klasyfikacji budżetowej i rozliczane są oddzielnie uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami, każda szkoła i ta niepubliczna również otrzymuje 
dotacje  państwa   na  ucznia  niepełnosprawnego  w  zależności  od  stopnia 
niepełnosprawności.  W związku z tym, nie  można brać pod uwagę kosztów 
utrzymania dziecka w szkole  dla dziecka niepełnosprawnego gdyż są to koszty 
wyższe niż w szkole gdzie tych dzieci nie ma.   Szkoła otrzymuje także  oprócz 
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średniego kosztu na ucznia   dotacje na niepełnosprawnego ucznia. Katolicka 
Szkoła  dostaje  dotacje  na  ilość  uczniów  w  zależności  o  średniego  kosztu 
utrzymania ucznia w naszej szkole, plus dotacje, subwencja jaka przypada na 
ucznia  niepełnosprawnego. Stwierdziła,  że doszli  do wniosku, że  najbardziej 
sprawiedliwym  będzie,  przeliczanie  tej  placówki  gdzie  nie  ma  uczniów 
niepełnosprawnych. Od tego roku zmieniła  się  klasyfikacja  budżetowa i  jest 
oddzielny rozdział  klasyfikacji  szkół  publicznych,  oddzielne są  paragrafy  na 
dzieci niepełnosprawne. Koszty te są liczone oddzielnie. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził,  że telewizja Lokalna emitowała program 
dotyczący budowy pływalni, jego zdaniem temat był  dyktowany pod  presją. 
Zadał pytanie p. Burmistrzowi czy WPI nie zostanie rozwalone i czy budżet 
taką inwestycję wytrzyma, padały deklaracje w tym temacie na tym spotkaniu. 

Burmistrz Trzcianki    zgodził się, że dyskusja ta odbywała się pod presją. Padły 
deklaracje  z  różnych  stron  i  Burmistrza  i  Starosty  i  Prezesa  Spółdzielni, 
wszyscy  będą  się  zrzucać  i  będą  budować.  Stwierdził,  że  WPI  nie  można 
ruszać,  gdyż  powoduje  to  utratę  środków  zewnętrznych  jakie  może  gmina 
uzyskać.   W miesiącu styczniu  radni na ten temat  będą dyskutować.   Jeśli 
mielibyśmy  zrealizować  budowę  pływalni  trzeba  by  wypuścić  obligacje 
gminne. Temat pływalni nie może być w tym budżecie uwzględniony, odbędzie 
się w tym temacie spotkanie 16 grudnia z firmami, które będą się deklarowały, 
co do współpracy finansowej. Później będzie dyskusja na temat funkcjonalności 
pływalni.  Trzeba  przyjąć  plan,  przyjąć  terminy  i  ze  spokojem  podjąć  się 
realizacji. 

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie  dotyczące  poręczenia  pożyczki  udzielonego 
spółce MEC. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że poręczenie to miało miejsce w roku 1999 i aż do 
dnia  dzisiejszego  są  skutki  tego  poręczenia.  Poręczycielem  jest  także 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  to  jest  trudny temat,  i  propozycja  została 
skierowana do Spółdzielni Mieszkaniowej aby kupiła pozostałe udziały. Gmina 
jest  tylko  żyrantem i  nie  ma  żadnego  dochodu,  jest  to  trudny  temat.  MEC 
wymieniał  system  grzewczy  i  w  ślad  za  tym  poszły  kredyty,  eksploatacja 
obecnych  kotłów  kończy  żywot,  znowu  trzeba  zaciągać  kredyty  żeby 
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wymieniać  systemy  grzewcze.  Jest  propozycja  zbycia  tych  udziałów,  gdyż 
gmina  tak  płaci  za  pobierane  ciepło.  Propozycja  została  skierowana  do 
Spółdzielni  Lokatorsko-Własnościowej  czy  nie  są  zainteresowani  wykupem 
udziałów. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że po zapoznaniu się z projektem budżetu 
na  2016  r.   brakuje  w  nim zapisu  dot.  środków „promocja  gminy  poprzez 
kulturę”  z  przeznaczeniem na  zajęcia  dla  dzieci  uczęszczające  na  zajęcia  w 
MDK. W roku 2015 była to kwota 5.000 zł, stwierdził, że w MDK  budżet jest 
tylko  na  wynagrodzenia  pracowników,  nie  ma  środków  na  udział  dzieci 
i młodzieży w konkursach. Wnioskuje o umieszczenie w budżecie na 2016 r. 
środków  na  ten  cel.  Zadał  pytanie,  co  z  hala  widowiskowo-sportową,  były 
słuchy,  że  coś  się  zmienić.  Zadał  pytanie,  co  decyduje  o  kolejności 
wykonywania prac budowlanych na drogach, chodnikach i ulicach w Trzciance, 
dlaczego. Zadał pytanie od czego uzależniona jest nadwyżka budżetowa.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  hala  w  takiej  strukturze  będzie  jeszcze 
pracowała przez ok.  trzy lata. Jeśli  chodzi o remonty i  budowę kanalizacji, 
chodników,  jest to coroczna kontynuacja zadań, o kolejności wykonanych prac, 
czy  ta,  czy  tamta  ulica,  decydują  radni.  Co  roku  jest  robiona  jedna  ulica. 
Mieszkańcy  ulicy  Jaworowej  byli  najbardziej  aktywni,  ale  mimo  wszystko 
zrobiona została ul. Olchowa gdyż łączy się z ulicami tego osiedla. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że nadwyżka budżetowa uzależniona jest od spłaty 
kredytów i tak trzeba ustalać i dochody i wydatki aby nie naciągać kredytów. 
Trzeba  zaplanować  wydatki  sztywne  jak  płace  i  utrzymanie  obiektów, 
inwestycje.  Budżet musi się równoważyć.

Radny Krzysztof Jaworski  wnioskuje o umieszczenie w budżecie na 2016 r. 
środków w wys.   5.000 zł  na  zadanie  „promocja  gminy  poprzez  kulturę”  z 
przeznaczeniem   dla dzieci uczęszczających na zajęcia w MDK.

Burmistrz Trzcianki zadał pytanie w jakim okresie młodzież będzie korzystała z 
przeznaczonych środków.

Radny Krzysztof Jaworski  stwierdził,  że wczesna wiosną.  Budżet  MDK jest 
zaplanowany w stosunku do bieżącego roku minus 80tys. zł. 
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Radny Józef Łastowski  stwierdził, że  w budżecie są ujęte środki w zakresie 
pomoc  dla  Starostwa  w  zakresie  środków  inwestycyjnych  na  budowę 
chodników, na ile są posunięte uzgodnienia i te zadania zostaną wykonane.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  po  uchwaleniu  budżetu  w  Starostwie  i 
województwie    gmina  będzie  robiła  uzgodnienia.   Poinformował,  że  na  42 
wnioski, gmina jest na 29 pozycji odnośnie dofinansowania zadania, budowa 
drogi  Straduń – Smolarnia.  Jeśli  nasz wniosek zostanie  zakwalifikowany,  to 
Rada będzie musiała  pochylić się nad tym zadaniem, a jest taka szansa.

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia posiedzenie zakończono. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak
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