
Protokół Nr 1/14

z pierwszego posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 8 grudnia 2014 r.

Obecni  członkowie  Komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki, 

2. Skarbnik Gminy Bożena Niedzwiecka.

Posiedzeniu  przewodniczył  Tomasz  Tomczak  -  przewodniczący  komisji. 

Przewodniczący komisji przywitał zebranych   na pierwszym posiedzeniu.

Przewodniczący komisji  przedstawił  wcześniej  wysłany do radnych porządek 

posiedzenia:

Porządek posiedzenia  :  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne komisji.

4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.

5. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 

Trzcianki.

6. Analiza projektu budżetu na rok 2015.

7. Sprawy wniesione do komisji.

8. Wolne wnioski i zapytania.
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9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  witając  wszystkich  zebranych dokonał  Przewodniczący 

komisji Tomasz Tomczak. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przedstawiając  porządek  obrad,  Przewodniczący  komisji  powiedział,  że 

oczekuje od radnych propozycji do planu komisji aby na kolejnym posiedzeniu 

plan pracy komisji został przyjęty. 

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie, głosowało 10 radnych. 

Ad. 3. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący komisji radny Tomasz Tomczak stwierdził, że pracować będzie 

zgodnie  ze  Statutem  gminy  Trzcianka  i  przestrzegać  będzie  jego  zapisów. 

Zaproponował  aby  spotkania  komisji  odbywały  się  w  poniedziałek  przed 

planowaną sesją Rady Miejskiej o godzinie 16.  Dodał, jeśli zajdzie potrzeba, to 

w każdej chwili posiedzenie będzie zwołane. 

Radny Mariusz Łuczak zaproponował aby posiedzenia odbywały się o godzinie 

17, przynajmniej w okresie letnim. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że idea późniejszego odbywania posiedzenia jest 

ideą słuszną,  ale nie zawsze posiedzenia będą tak pracochłonne,  teraz trwają 

prace nad uchwaleniem budżetu.
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Przewodniczący komisji stwierdził, że temat odbywania się spotkań komisji w 

okresie letnim jest jeszcze sprawą otwartą i na pewno komisja powróci do tego 

tematu w terminie późniejszym. 

Radny  M.  Łuczak  zaproponował  aby  pan  Burmistrz  na  posiedzeniu  komisji 

siedział bliżej radnych, wtedy radni nie będą musieli odwracać się podczas jego 

wypowiedzi. 

Ad. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.

Przewodniczący  komisji  zaproponował  na  wiceprzewodniczącego  radnego 

Roberta  Szukajło,  jego   konkurenta  na  funkcję  Przewodniczącego  Komisji 

Gospodarczej.

Radny Robert Szukajło zgodził się   i podziękował  stwierdzając, że kandydując 

na radnego zgodził się na pracę w Radzie Miejskiej i jej organach. 

Komisja  w  wyniku  głosowania  jawnego,  za  10,  wybrała  radnego  Roberta 

Szukajło na wiceprzewodniczącego komisji. 

Ad. 5. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 

Trzcianki.

1. projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że prosi o wykreślenie z uzasadnienia projektu 

dwukrotnie  powtórzonego  zapisu  działu  853.  Dodał,  że   jeszcze  należy 

uzupełnić zapisy o  temat ul.  Lelewela w sprawie budowy chodnika w tej 
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ulicy. W pierwszej kolejności było wykonanie jezdni,  natomiast  istniejący 

chodnik  jest  w  bardzo  złym  stanie.   Różnica  pomiędzy  istniejącym 

chodnikiem a jezdnią wynosi  20 cm. Przedłużenie wykonania nawierzchni 

jezdni o 8 m oraz przebudowa chodnika to kwota 98 tys. zł.   Druga sprawa to 

sprawa Altvatera i  świadczenia przez tą firmę usług.   Stwierdził,  że firma 

zagroziła, że wystąpi na drogę sądową o nieprawne użytkowanie pojemników. 

Zgodnie z zawartą umową firma powinna stawiać pojemniki ok. 9 tys. sztuk i 

sukcesywnie  je  przekazując.  Tego  firma  nie  wykonywała.   Gmina  chce 

wystąpić na  drogę sądową o odszkodowanie w wysokości 1.650.000,00 zł. za 

nie wprowadzenie pojemników w system gospodarki odpadami przez firmę. 

Gmina musi  na te działanie  przeznaczyć kwotę 85 tys.  zł-  opłaty sądowe. 

Gmina  ma  ok.  50  tys.   firmy  Altvater  50  tys.  środków depozytowych na 

koncie. 

Radny Robert  Szukajło zadał  pytanie,  czy wprowadzona kwota 98 tys.  na 

zadanie w ul. Lelewela jest jeszcze do realizacji w tym roku. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że umowa jest podpisana na realizację tego 

zadania do końca czerwca 2015 r.  na zasadzie poszerzenia zakresu robót, jest 

propozycja  zwiększenia  wydatków  na  realizacje  zadania  pn.  Osiedle 

Modrzewiowe ul. Lelewela. 

Radny  R.  Szukajło  stwierdził,  że  budowa  ul.  Żwirowej  będzie 

kontynuowana i  jest zapisane to zadanie w wydatkach niewygasających na 
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rok 2015. Zadał pytanie, jak p. Burmistrz ocenia skuteczność złożonej sprawy 

w sądzie z firmą Altvater, po wniesieniu tak znacznej kwoty. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sprawa firmy Altvater jest sprawą niełatwą, 

zastanawiał się długo nad tą sprawą, firma w pewnym czasie pojemniki na 

odpady  zaczęła  zabierać  z  naszego  terenu.   Gmina  wystąpiła  do  Policji 

o  wstrzymanie  takiego  działania,  policja  interweniowała.  Firma  nie 

przekazała gminie dokumentacji tych pojemników. Dodał, że Firma dawała 

nam 20 tys. a resztę powinna Gmina sama zapłacić, a na to zgodzić się nasza 

gmina nie może.  Po rozmowie z adwokatami można zakładać, że gmina w tej 

sprawie ma duże szanse wygrania sprawy. 

Radny W. Perski  zadał pytanie,   są zaplanowane środki na zakup programu 

czynszowo-kasowego  wys. 10 tys., czy jest taka konieczność jego kupienia. 

Zadał pytanie, czy nie jest to samo, środki w rozdziale 90004 zmniejsza się 

a w rozdziale 900019 środki na tą samą kwotę się zwiększa.   Zwiększa się 

środki na schroniska dla zwierząt o kwotę 17.100 zł, o co tu chodzi.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że modyfikacja tego systemu kasowego jest 

bardzo potrzebna, aby nie wprowadzane były błędne informacje. Stary system 

nie jest konta mobilny z systemami w Urzędzie Miejskim.  Kolejne zapytanie 

dotyczy przesunięć w paragrafach, gdyż była nietypowa jesień i liście długo 

opadały z drzew dlatego trzeba było wydać większe środki na ten cel  niż 

dotychczas. Jeśli chodzi o zwiększenia środków na schroniska dla zwierząt, to 
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poprosił pracowników referatu o informację na ten temat, dlaczego tak to się 

zadziało. Powiedział, że zmienił system przetargu, przetarg będzie ryczałtowy 

i będzie teraz od ilości sztuk zwierząt tam przebywających.  Okazało się, że 

Referat w akonto budżetu roku 2015 przyjmował zwierzęta do schroniska w 

roku 2014.  Różnica wynosi 17 tys.  Przyjęcie zwierzęta do schroniska   musi 

się opierać na procedurach zapisanych w ustawie.

Radny  Tomasz  Tomczak  zadał  pytanie,  w  rozdziale  90015  zwiększa  się 

o kwotę 90 tys. plan wydatków na oświetlenie, czego dotyczy zmiana. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  z  roku  na  rok  coraz  więcej  powstaje 

punktów świetlnych. Ta kwota zaplanowana zabraknie, a jest potrzebna do 

uregulowania płatności za oświetlenie w mieście i wsi. 

Radny Tomasz Tomczak zadał  pytanie  czego dotyczy zmniejszenie  w roz. 

80101  szkoły  podstawowe,  na  wniosek  dyrektorów  zmniejsza  się  plan 

wydatków  o kwotę   ok. 6 tys.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  każda  szkoła  otrzymała  budżet 

i subwencje, nie jest tak, że trzeba ją wydać w 100 %,  wydają tyle jakie są 

uzasadnione potrzeby. 

Radny  Tomasz  Tomczak zapytał  dlaczego  się  zmniejsza  kwotę  40 tys.  na 

profilowanie dróg.

Burmistrza Trzcianki stwierdził,  że to jest  wynikiem  tego, że wykonawca 

tegoroczny nie spełnia oczekiwań gminy.  Profilowanie zostało wykonane w 
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pełnym zakresie, ilość materiałów, która mogłaby być wbudowana mogła być 

większa. Niestety wykonawca od września  dodatkowych prac z uzyskanego 

materiału  nie  wykonywał.  Dlatego  burmistrz  podjął  decyzje  o  zamknięciu 

cyklu i  rozliczeniu go,  ale  jest  zasada,  że  tych środków nie  można nowej 

firmie dać.  Na to zadanie w tym roku nie będzie środków.

Radny Tomasz Tomczak zadał pytanie, dlaczego jest zmniejszenie wpływów 

z podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn, w sumie zmniejszenie o kwotę 

62 tys.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że podatki kształtują się na zasadzie szacunku. 

W trakcie  roku są  korygowane o kwoty rzeczywiste.   W roku 2015 radni 

otrzymają sprawozdanie z wykonania gdzie będą z tego tytułu wpływy niższe 

na poziomie 91 %.  Wiemy, że do końca roku tych podatków się nie uzyska. 

Radny Robert Szukajło stwierdził, że zmiany do budżetu są zmianą ostatnią 

i zarazem czyszczącą.  Zadał pytanie, czy zdaniem Burmistrza jest to korekta 

ostatnia  do  budżetu  w  tym  roku.  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   w 

budżecie  jest  wiele  takich  kwot,  jak  odśnieżanie,  które  nie  będą 

wykorzystane.  Czy z tej kwoty, która zostaje zdjęta, bo zadanie nie zostało 

zrealizowane, można  zapisać środki jako niewygasające na przyszły rok. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że tego do końca nie wie nikt.  Teoretycznie 

powinien  być  temat  zamknięty.  Burmistrz  stwierdził,  że  lepszym 
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rozwiązaniem  jest  podzielenie  środków,  niż  na  siłę  ich  przekazanie  jako 

niewygasające. 

Radny  Józef  Łastowski  stwierdził,  że  jest  już  po  posiedzeniu   komisji 

Rolnictwa, gdzie też trwała dyskusja na ten temat. Sprawa tej uchwały jest 

tylko kosmetyczna, czyszcząca. Poprosił o zakończenie dyskusji i zajęcie się 

analizą budżetu na rok 2015. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że przedstawiciel inwestora  z Torunia się z 

nim  kontaktował  i  wszelkie  sprawy  dotyczące  uzbrojenia  terenu  winien 

uzgadniać ze spółką ZIK to właśnie ZIK jest zainteresowany poszukiwaniem 

odbiorców o uzbrajanie  terenów.  Wszelkie  wnioski  są  do  nich  kierowane. 

Stwierdził,  że  gmina  planuje  w  tej  kadencji  uzbroić  osiedla  kwiatowe, 

królewskie, to będzie wieli wysiłek dla gminy. 

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały,  w  głosowaniu  jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

b) ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  

w budżecie gminy Trzcianka na 2014 rok, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego,

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały, w głosowaniu jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

c)  wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki,
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Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały, w głosowaniu jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

d)  ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki,

Przewodniczący komisji zadał pytanie czy jest konieczność wprowadzenia 

tej uchwały skoro funkcjonuje obecna uchwała w tej sprawie. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  stara  uchwała  nie  we  wszystkich 

punktach była czytelna, należy ją uaktualnić i wprowadzić kwoty średniej 

krajowej. 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały, w głosowaniu jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

e)  zmiany   uchwały   Nr  LIV/360/13  Rady   Miejskiej   Trzcianki  z  dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

Burmistrz stwierdził, że jest to korekta o 1 tys. zł, zwiększyły się środki  za 

wykup licencji. Środki przeznacza się na świetlice. 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w głosowaniu jawnym 

   wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 
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f) wskazania  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do 

dokonywania  czynności  dotyczących  podróży  służbowych 

przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w głosowaniu jawnym 

wypracowała  opinię  pozytywną,  za  9,  wstrzymał  się  1.  Głosowało  10 

radnych. 

g) zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 

r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 

Trzcianki,

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w głosowaniu jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych.

h) zbycia nieruchomości,

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  dołączona  mapka  do  projektu 

uchwały jest mało czytelna i nic z niej nie wynika.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że chodzi tu o teren koło kładki za sklepem 

Biedronka w stronę  ul. Kościuszki, o ten teren stara się inwestor z Abity. 

Teren będzie przeznaczony pod handel. 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w głosowaniu jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 
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i) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  

w rejonie ulicy Wieleńskiej,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  chodzi  o  teren  gdzie  mieściły  się 

magazyny  meblowe,  teren  ten  przeznaczony  będzie  pod  budownictwo 

mieszkaniowe. 

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  w  głosowaniu  jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

j) zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 

  2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości 

zamieszkałej.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  jest  uchwałą  porządkującą,  jest 

potrzebne do systemu elektronicznego. 

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie,  w  uzasadnieniu  jest  zapis  na  selektywne 

i  nieselektywne chodzi o p.  2 w załączniku do deklaracji  było selektywne 

i  nieselektywne   a  jest    selektywne  od  1-2  osób  i  powyżej  2  osób, 

a  nieselektywnie  od  1-2  osób  i  powyżej  2  osób.  Gmina  w  odpadach 

nieselektywnych  ma  1  stawkę  i  nieróżnicującą   w  wys.  56  zł.  Natomiast 

załącznik można odczytać inaczej. Zadał pytanie, czy taki zapis nie wywoła 

dyskusji wśród społeczeństwa. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sprawę wyjaśni i przedstawi na sesji. 
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Komisja  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  w  głosowaniu  jawnym 

wypracowała opinię pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  p.  Burmistrzowi,  w  informacji 

Burmistrza   o  pracy  między  sesjami  jest  napisane,  że  zakończone  zostały 

prace z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdzi,  że  firma,  która  opracowała  strategię  ją 

przedstawi w miesiącu styczniu dlatego poprosił radnych o wpisanie do planu 

pracy komisji dyskusję na temat Strategii. Dodał, że zamieniła się informacja 

pod  kątem przekazywanych  informacji,  uważa,  że  nowa   będzie  bardziej 

czytelna i przekaże radnym  więcej informacji. 

Radny R. Szukajło zadał pytanie odnośnie planów przestrzennych, w p. 10 

informacji jest napisane,  że przeprowadzi się korektę planów miejscowych 

jeśli chodzi o ul. Tetmajera, poprosił o szczegóły.

Burmistrz Trzcianki stwierdzi, inwestor stara się o kawałek terenu, a działki 

są większe niż są jego potrzeby,   doszedł do wniosku aby działki podzielić, ta 

korekta jest pod inwestora. 

Przewodniczący  komisji  poprosił  o  przybliżenie  działalności  Komisji 

Gminnej Komisji Architektonicznej.

Burmistrz   Trzcianki  stwierdził,  że  komisja  działa  podczas  opracowania 

planów  miejscowych,  analizuje  uwagi  wnoszone  do  planów,  analizuje 
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oczekiwania  inwestorów.  W  skład  komisji  wchodzą  architekci  z  gminy 

Trzcianka jak i Piły.   

Radny R. Szukajło zadał pytanie odnośnie inwestycji gminnych,   chodzi o 

planowaną  inwestycję informatyzację urzędu, jaki obszar obejmuje, w jakim 

okresie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wymiana sieci i wymiana komputerów to 

koszt ok. pół miliona zł. W kolejnym roku będzie   sprawa informatyzacji 

urzędu zakończona. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  jest  projekt  techniczny 

opracowany na remont Sali.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że kierownik M. Patalas przedstawi projekt, 

wizualizację  tego  zadania,  także  przedstawi  projekt  firma  wykonująca 

nagłośnienie Sali. Sala ma się zmienić, ma być zrobione na witrażu drugie 

okno,  aby  ciepło  nie  uciekało  z  budynku.  Ma  być  zamontowany  system 

multimedialny  na  stałe.  Ma być obniżony sufit.  Po lewej  i  prawej  stronie 

nawiewy  klimatyzacyjne  zostaną  zamontowane.  Ściany  będą  gładkie,  i 

zostanie wykonanie przebicie ściany do strony północnej. Zrobione zostaną 

szatnie, podłoga ma być wykonana w jednym poziomie. Stoły mają być w 

formie elipsy  z nagłośnieniem. 

Radny R. Szukajło - czy z zaplanowanej kwoty na remont Sali sesyjnej jest 

ujęte nagłośnienie Sali dot. głosowania.
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że tak, ale  jeśli chodzi o przesył informacji to 

nie jest ujęte. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  odnośnie  przygotowania  umowy na 

zarządzanie wysypiskiem pomiędzy Gminą a ZIK. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  przepisy  się  zmieniły  w roku  2012,  że 

rekultywację  wysypiska  musi  przeprowadzać  ta  firma,  która  zawiadywała 

wysypiskiem.  Odbierając  źródło  dochodu  Kombudowi  trudno  sobie 

wyobrazić aby  wyłożyła 1.800.000,00 zł i zrobiła rekultywację. Terminy są 

nałożone i żeby uzyskać dofinansowanie na to zadanie z Ochrony Środowiska 

należy iść drogą, że ZIK  przepisuje wszystkie dokumenty z Kombudu i jemu 

zleca się administrowanie i zleca mu się rekultywację wysypiska korzystając 

z funduszy ochrony środowiska.

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że przed uchwaleniem budżetu jest WPF jest 

to  skrócony  budżet,  który  został  wprowadzony  w  roku  2011  r.  ma  na  celu 

kreowanie polityki kredytowej w gminie. Wskazuje jaki % obsługi długu  do 

dochodów  może  gmina  w  ciągu  roku  przeznaczyć.   To  jest  spłata  kredytu, 

odsetki. Gmina poręczyła kredyt dla TTBS i MEC.   WPF na str. 1, 2 zbiera 

informacje z budżetu. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  dlaczego  w  roku  2020  i  2021  jest 

znaczący wzrost dochodów, bo o 4,5 miliona. 
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Skarbnik Gminy stwierdziła, że zapis wymaga korekty i w ciągu roku zostanie 

bardziej urealniony.   Stwierdziła, że sytuacja gminy diametralnie się poprawiła, 

jest  zainteresowanie  dzierżawieniem  mienia  komunalnego,  także  więcej 

środków  udało  się  zebrać  niż  to,  co  było  planowane.  Radni  w  tej  sprawie 

otrzymają informację. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że WPF mówi także o założeniach budżetowych 

naszej  gminy,  można  z  projektu  odczytać  wysokość  spłaconych  pożyczek 

i kredytów. Być może potwierdzą się założenia Burmistrza, że przyszły rok

 będzie rokiem optymalizacyjnym. 

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  na  8  stronie  w  WPF  są  pokazane 

możliwości % zadłużenia gminy w stosunku do dochodu. Dodała, że zadłużanie 

się na wydatki bieżące jest niebezpieczne, bo umniejszają możliwość zaciągania 

kredytów  na  inwestycje.  Nie  ma  limitu  maksymalnego  zadłużenia  w 

samorządach  ale obowiązuje wskaźnik % kwoty zadłużenia.

Komisja  do  projektu  uchwały  w  sprawie  WPF  wyraziła  opinię  pozytywną. 

Głosowało 10 radnych. 

Ad.6. Analiza projektu budżetu na rok 2015.

Przewodniczący komisji stwierdził, że w otrzymanych dokumentach nie znalazł 

wykazu wniosków i wniosków niezrealizowanych  do budżetu na rok 2015.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  komisja  otrzyma  wykaz  na  kolejne 

posiedzenie.  Stwierdził,  że  komisja  Rolnictwa  na  dzisiejszym  posiedzeniu 
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wypracowała wniosek aby kwota bazowa wynosiła 38 zł,  a   projekt budżetu 

został opracowany na bazie wskaźnika ogłoszonego przez GUS tj.  w kwocie 

61,37zł. Stwierdził, ze komisja otrzyma informację gdzie będą wyszczególnione 

stawki obowiązujące w sąsiednich gminach oraz ile osób korzysta ze zwolnień. 

Z  podatku  rolnego  zwolnione  są  grunty  klasy   V  i  VI,  co  stanowi  61,3% 

ogólnego  areału  naszej  gminy.  Także  podmiot,  który  zakupi  ziemię  na 

poszerzenie  gospodarstwa  do  100  ha  jest  przez  5  lat  zwolniony  z  podatku 

rolnego.  Komisja  Rolnictwa  chciałaby  aby  stawkę  tego  podatku  obniżyć  do 

poziomu  roku  ubiegłego.  Dodał,  że  na  rok  2015  nie  ma  podwyżek  stawek 

podatkowych  od  nieruchomości.   Decyzja  odnośnie  zmniejszenia  stawek 

podatku rolnego może być przed uchwaleniem budżetu podjęta, ale powinna być 

wcześniej podjęta, tak aby zmiany w budżecie miały stosowne zapisy. Pozostałe 

podatki są obniżone w naszej gminie wg wskaźnika o 20 %, a podatek rolny 

o 50 %. 

Radny  Józef  Łastowski  poinformował  komisję  jakie  stanowisko  odnośnie 

podatku  rolnego  zajęła  Komisja  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  Stwierdził,  że 

podatek rolny wynosi 2,5 q żyta za ha przeliczeniowy. W roku 2013 wynosił 190 

zł, w roku 2014 -  173 zł. W roku 2015 - 153,42 zł.  Rada w poprzednim roku 

pułap obniżyła i  wynosił  on 36 zł za 1 q żyta.  Dodał,  że on proponował na 

komisji żeby nie utrzymywać najwyższego podatku  i obniżyć go   o 20 % tak 

jak są obniżone pozostałe podatki.   Jeśli  rada przyjęłaby jego propozycje,  to 

podatek rolny wynosiłby 49,10 zł. za q żyta. Komisja zaproponowała stawkę 38 
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zł  i  propozycja  została  przyjęta  w  głosowaniu:  za  6,  1  wstrzymujący  i  1 

przeciwko.  Dodał, że ok. 1500 ha ziemi jest w posiadaniu ludzi spoza naszej 

gminy. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że za akcyzę rolnicy dostają dwukrotnie większa 

dotację niż wpływ do gminy. 

Radny W. Perski  zadał  pytanie,  czy z tego tytułu Komisja także zmniejszyła 

wydatki.

Radny J. Łastowski stwierdził, że trudno do końca określić, wspomniane było, 

żeby obciąć wydatek na  remont drogi Olchowej. 

Radny  W.  Perski  stwierdził  dlaczego  miasto  ma  mieć  cięte  wydatki  skoro 

podatek dotyczy wsi. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że nie była ta kwestia głosowana. 

Burmistrz Trzcianki  stwierdził, że podatki jak i zadania dotyczą całej gminy. 

Nie można dzielić miasta i wsi. Nie można tak robić, żeby obniżać podatki na 

wsi, a wykreślać inwestycje w mieście. 

Radny  R.  Szukajło   stwierdził,   jak  skutkuje  finansowo  obniżenie  podatku 

rolnego w stosunku do   propozycji Komisji.  Reasumując Komisja nie wskazała 

źródła pokrycia zmniejszając podatek.  Wyraził obawy, że efekt pracy Komisji 

Rolnictwa będzie kontynuowany podczas sesji. 
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Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  kolejne  posiedzenie  Komisji 

Gospodarczej  odbędzie  się  15  grudnia,  na  którym będą  opiniowane  wnioski 

innych komisji. Także zostaną poproszeni Przewodniczący pozostałych komisji. 

Skarbnik  Gminy  podsumowała  dyskusję  na  temat  zmniejszenia  dochodów 

Gminy, w ustawie o finansach publicznych jest zapis, że ktokolwiek proponuje 

zmniejszenie dochodów to musi wskazać z jakiego źródła zostaną one pokryte. 

Radny A. Moszyński stwierdził, że była także dyskusja na Komisji Rolnictwa 

odnośnie  zakupu  samochodu  dla  straży,  chodzi  o  rezerwę  na  samochód 

i przekazanie dotacji na inny cel po jej rozliczeniu. 

Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  aby  zamknąć  budżet  na  rok  2015  należało 

zaciągnąć kredyt ale jest także zapisane, że wszystkie zwroty i dotacje zostaną 

tam przekazane i zmniejszą potrzeby pożyczkowe gminy. 

Przewodniczący komisji  zadał  pytanie na jakim poziomie jest  kwota bazowa 

potrzebna do obliczenia podatku rolnego.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jest na poziomie podanym przez Prezesa GUS 

tj. 61,37 zł.  Wszystkie dochody majątkowe muszą być przeznaczone na wydatki 

majątkowe lub na obsługę długu. Nie  można finansować wydatków bieżących.

Radny R. Szukajło stwierdził, że nie będzie temacie podatku rolnego  dzisiaj 

wyrażał swoje stanowisko. 
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Radny J.  Łastowski stwierdził,  że  komisja  Rolnictwa przegłosowała wniosek 

dot. stawek podatku rolnego  i nie ma w  tej kwestii wątpliwości nie wskazała 

źródła  pokrycia,  ale  on  stoi  na  stanowisku,  że  nie  zgadza  się  z  wnioskiem 

komisji.

Przewodniczący  komisji  poprosił  pana  Burmistrza  o  przedstawienie  radnym 

informacji  dot.  wyliczeń  –  skutki  przyjęcia  przez  Radę   stawek 

zaproponowanych przez Komisję Rolnictwa i radnego J. Łastowskiego. 

Radny  Robert  Szukajło  podziękował   w  imieniu  mieszkańców  południowej 

części miasta, że zaczynają się pojawić jakieś inwestycje w tym rejonie. Zadał 

pytanie,    czy  w  aspekcie  zabudowy  Sali  sesyjnej  gdzie  sugerowane  były 

kwestie zmodernizowania systemu do głosowania, który wzbudził wiele emocji, 

czy nie byłoby szansy aby z tej kwoty wygospodarować trochę środków np. 20 

tys.  żeby  usprawnić  komunikację  w kierunku  ulicy  Kopernika,  plac  zabaw, 

zrobienia kawałka chodnika, zrobienia mostka przez rzeczkę, parę schodów do 

ul. Kasprowicza. W tym rejonie chodzi dużo ludzi, jest to stare osiedle  temat 

jest odkładany z roku na rok, i traktuje się jakby nie było tematu. Zachęcił do 

odwiedzenia tej części miasta. Prosi o wygospodarowanie pewnej kwoty, która 

usprawniłaby funkcjonowanie w tym rejonie. 

Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  chodnik  na  ul.  Rzecznej,  który  jest 

zaplanowany w budżecie roku 2015 miał  być wykonany w roku 2014. Rada 

podjęła  decyzję,  że  jest  potrzeba  wykonania  chodnika  na  ul.  Broniewskiego 
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potem na  ul. Rzecznej. Nie jest tak, że te pieniądze się znalazły, trochę zostało 

po przetargach  i dopiero wtedy można decydować, co dalej.  Nie jest wpisane 

do budżetu zadanie wykonanie chodnika na ul.  Chopina w wys.  200 tys.  zł. 

Będzie robiona modernizacja sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej 

w tej ulicy. Dlatego gmina będzie musiała wyłożyć środki na remont chodnika. 

Poprosił  aby  małe,  drobne  sprawy  odłożyć  pod  dyskusję   w  trakcie  roku 

kalendarzowego,  kiedy gmina  jest  po  przetargach i  być  może zostaną  jakieś 

środki. 

Radny Robert Szukajło wnioskuje o sporządzenie listy inwestycji drobnych aby 

można  w  każdej  chwili,  gdy  się  pojawią  środki  po  przetargowe  powrócić  i 

podjąć decyzję o realizacji danej inwestycji. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że można zapisywać inwestycje niebędące 

w budżecie i może można stworzyć ranking inwestycji, które byłyby oceniane 

obiektywnie. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że owego czasu p. Burmistrz wystosował pismo 

do społeczeństwa, o składanie wniosków dot. inwestycji w mieście.   Wniosków 

wpłynęło dużo, poprosił aby także te wnioski były wzięte pod uwagę. 

Radny  R.  Szukajło   stwierdził  że  teren  osiedla  Kasprowicza  jest  terenem, 

zapomnianym.

Radny  W.  Perski  zwrócił  uwagę  na  załącznik  wydatków  majątkowych 

zapisanych  w  projekcie  budżetu  na  2015  r.   Jest  zapisane  zadanie  budowa 
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chodnika od ul. Staszica  wzdłuż ul. Wieleńskiej do ul. Olchowej, powiedział, że 

powinien  być  zapis  od  Staszica  do   ul.  Broniewskiego  –  100  tys.  Kolejna 

sprawa, to budowa chodnika od ul. Kopernika do ul. Wspólnej  - 120 tys.  o co 

chodzi jaki jest zakres prac.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  kwota  zapisana  na  ul.  Kopernika  i  Wspólnej 

wiąże  się  z  wykupem  gruntów  pod  wykonany  chodnik,  jest  już  stosowne 

porozumienie w tej sprawie z zainteresowanymi stronami. W tej kwocie są także 

koszty potrzebne na pokrycie ścieżki asfaltem. Odcinek od Briko  do Kopernika 

nie  będzie  na  razie  wykonany  gdyż  nie  wiadomo  jak  będzie  przebudowane 

skrzyżowanie gdy powstanie stacja benzynowa. 

Radny W. Perski zadał pytanie odnośnie gospodarki mieszkaniowej – remont 

kaplicy cmentarnej – 45 tys. Prosił o informację dot. 9 tys. dla Policji, poprosił o 

informację  do  tego  zapisu.  Kwota  40  tys.  na  budowę  przydomowych 

oczyszczalni, wiadomo, że w toku 2014 z tego paragrafu środki zostały zdjęte. 

Burmistrz Trzcianki poinformował, że jest to dokończenie wykonania elewacji 

zewnętrznej  kaplicy. Jeśli  chodzi o zapis dla policji  to porozumienie zawarły 

wszystkie gminy, co roku trzeba będzie się zrzucać przez 5 lat przeliczając na 1 

mieszkańca  stosowną  kwotę  na  fundusz  wsparcia  policji  po  to,  aby  był 

zakupiony nowy samochód dla Policji. W miesiącu lutym będzie spotkanie na 

temat gospodarki ściekowej na terenie gminy Trzcianka. Hasło aglomeracja jest 

realizowane,  są  korekty  wprowadzone,  należy  podjąć  dyskusję  przed 

21



zatwierdzeniem WPI, które wioski będą miały kanalizację sanitarną, a w których 

przez najbliże lata nie będzie.  Wtedy dopiero będzie propozycja zwiększenia 

puli środków na budowę oczyszczalni przydomowej tam gdzie kanalizacji nie 

będzie.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że zwrot wynosił 4 tys. zł, ale nie wszyscy taki 

zwrot  dostali.  Z  wszystkimi  gmina  jest  rozliczona  dlatego  resztę  pieniędzy 

należy przenieść tam gdzie są bardziej potrzebne. 

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie  do  działu  kultura  fizyczna  i  sport, 

chodzi o wyjaśnienie wykonania dwóch miejsc parkingowych na byłym terenie 

OSR oraz wykonanie skoczni do skoku w dal na kwotę 25 tys.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że corocznie odbywają się zawody powiatowe w 

lekkoatletyce dlatego trzeba wykonać bieżnię,  gdyż jest teraz  tylko dziura z 

pieskiem.  Należy  przestawić  ogrodzenie  stadionu  i  wytworzyć  strefę 

parkowania  karetki  i  straży  pożarnej  w  przypadku  organizowania  imprez  w 

obrębie OSIR. Do chwili obecnej pojazdy stały przy posesji p. Burakowskiego, 

który powiedział, żeby nie stawiać samochody na jego posesji. Planuje się aby w 

obrębie  posesji  pana  Burakowskiego  wygospodarować  od  strony  stadionu 

miejsca parkingowe. 

Przewodniczący  komisji  poprosił  o  informację,  w  chwili  obecnej  hotel  jest 

zupełnie prywatny a resztą obiektu kto  zawiaduje.
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Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  obiektem  (boiska  i  siłownia, 

wypożyczalnia sprzętu)  zawiaduje dział Promocja.

Radny  Krzysztof  Jaworski   zapytał  czy   w obrębie  stadionu  planowana  jest 

całkowita  modernizacja  stadionu.  Jego  zdaniem  takie  małe  zadania  można 

wykonać w ramach większej modernizacji i ze środków zewnętrznych. 

Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  próbowano  złożyć  wniosek  do 

ministerstwa  sportu,  okazało  się,  że  na  360  wniosków  tylko  cześć  była 

rozpatrywana  a  resztę  odrzucono.  Nie  wiadomo  nic  o  źródłach  pozyskania 

środków zewnętrznych na ten cel.  Jego zdaniem, łatwiej byłoby uzyskać środki 

na budowę boiska pod lekkoatletykę  przy Szkole nr 2. Jego zdaniem należy 

wykona

 w pierwszej kolejności zadania w obrębie Szkoły a potem w obrębie OSiR.  

Radny W. Perski stwierdził, że jest zapis w projekcie , że gmina  uzyskuje 6 tys. 

dywidendy z KOMBUDU, czy jest sens udziału w tej spółce.

 Burmistrz Trzcianki poinformował, że należy tą sprawę poddać pod dyskusję - 

udziału w spółce Kombud. Kombud kieruje się własnym interesem a nie gminy. 

Musi stawać do przetargu. Nie ma spójności pomiędzy gminą a spółką. 

Radny E. Szukajło stwierdził, że należy określić pakiet inwestycji, które  będą 

podpięte  pod  środki  europejskie.   Pewne  inwestycje  nie  będą  możliwe  do 

wykonania bez wsparcia zewnętrznego. Dużo zadań jest drobnych, słusznych 

ale należy się skupić nad tymi, które były pokazane podczas prezentacji budżetu 
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i są bardzo ważne. Jest zapisane zadanie projekt techniczny placu Pocztowego, 

jest zapisana kwota 85 tys.  Poprosił o przybliżenie tematu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że jeśli  chodzi o plac Pocztowy, to wykonuje 

projekt  firma  z  Poznania,  będą  przedstawione  dwie  koncepcje  w  miesiącu 

styczniu. Jest przewidziany miesiąc na dyskusję nad koncepcjami.  Kolejnym 

krokiem będzie wypracowanie wspólnego wariantu. Dodał, że poprzednia rada 

wypracowała  stanowisko  do  poprzednich  wizji  ale  pomimo  to,  poprosił 

projektanta  do  przedstawienia  dwóch  wariantów  w  celu  wybrania 

i zatwierdzenie wspólnego stanowiska.  Jeśli chodzi o ul. Kościuszki, to jutro 

zostaną określone koszty i jaki będzie zakres prac. Oczekiwania ludzi, którzy na 

tej ulicy prowadzą działalność gospodarczą są odmienne.  Trzeba będzie w tej 

sprawie się spotkać.  

Przewodniczący  komisji  podsumowując  dyskusję  stwierdził,  że  komisje  w 

styczniu otrzymają dwie koncepcje zagospodarowania placu Pocztowego i pan 

architekt będzie tłumaczył radnym swoją wizję zagospodarowania placu. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że zapisane są dwie inwestycje gdzie spodziewane są 

zwroty środków z zewnątrz jak zakup samochodu dla OSP oraz remont świetlicy 

w Stobnie. Także spodziewane są środki za remont Sali w Siedlisku.  

Radny W. Perski złożył zapytania do:

- działu transport i łączność zał. nr 2 analiza dokumentacji i projekt techniczny 

na kwotę 30 tys.
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- dot. ul. Kościuszki, czy prowadzone były rozmowy z  Zarządem Spółdzielni 

Mieszkaniowej, bo na tej ulicy są budynki spółdzielcze, czy zadania będą przez 

nich wspierane,

- gospodarka mieszkaniowa – usługi kominiarskie kwota 50 tys. 

- działalność usługowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego- 30 tys. 

wynagrodzenia osobowe,

Burmistrz  Trzcianki  odpowiadając  na  zadane  pytania  stwierdził,  że  jest  to 

zadanie  potrzebne  dot.  aktualizacji  dokumentacji  budowy  sieci  kanalizacji 

deszczowej wzdłuż ul. Łomnickiej do osiedla Kwiatowego. Kolo Zespołu Szkół 

na skwerze zieleni robione są fundamenty pod figury drewniane, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa włączy się w realizację zadania koło banku PKO i koło swoich 

bloków ale w jakim zakresie na razie rudno określić, bo trwają jeszcze prace 

uzgodnieniowe.  Przedstawił szacunkowe koszty wykonania zadania w trzech 

etapach.  Usługi kominiarskie  szczegółowe informacje  udzieli  kierownik M. 

Patalas, ale w dziale tym mieszczą się remonty pieców, utrzymanie przewodów 

kominiarskich, kominów. Kwota 30 tys. na wynagrodzenia osobowe są to środki 

na  działalność  gminnej  Komisji  Architektonicznej  i  plany  miejscowe  – 

harmonogram,  wykonania  planów  był  w  poprzedniej  kadencji  przybliżony, 

kierownik Putyrski może temat przybliżyć. Kwota jest niższa niż są potrzeby. 

Opracowanie  planu  zleca  się  opracowanie  architektom,  którzy  nie  prowadzą 

działalności, dlatego są to środki bezosobowe. 
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Dodał,  że  sporo  środków  przeznacza  się  na  wykup  nieruchomości,  co  roku 

przybywa potrzeb ponieważ nowi właściciele gruntów dzielą działki na działki 

budowlane i zadają zapłaty na wykup  gruntów.

Przewodniczący komisji zadał; pytanie czy gmina pobiera opłaty za zwiększenie 

wartości działki. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że gmina nie pobiera opłat za zmianę w planach od 

osób prywatnych a opłaty adiacenckie są niewielkie. 

Radny R. Wilant zadał pytanie odnośnie budowy drogi w Białej,  jaki zakres 

prac będzie wykonany, czy na całym odcinku, czy do zakrętu w prawo. 

Burmistrz Trzcianki poinformował, że będzie wykonany odcinek o dł. 350 m.

Radny Z. Czarny zadał pytanie odnośnie dochodów z mandatów na kwotę 2 tys. 

zł.   Zwrócił uwagę na koszty jakie należy ponieść w szkołach na 1 dziecko w 

mieście i na wsi oraz szkole katolickiej. Zwrócił uwagę na Szkołę w Przyłękach, 

gdzie koszt na 1 dziecko jest wysoki, a szkoła potrzebuje remontu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że kwota w budżecie to nie jest tylko na szkolę 

w Przyłękach, to jest kwota na 1 dziecko uczęszczające do szkoły na wsi. W 

ślad za tym jakie koszty wytworzone przez szkoły wiejskie stanowią taką kwotę 

przekazuje  się do stowarzyszeń szkolnych działających na wsi. Gminie bardziej 

się opłaca przekazywać środki do stowarzyszeń niż prowadzić szkoły. Dodał, że 

na  terenie  wiejskim  będzie  wykonywana  termomodernizacja  obiektów 

oświatowych.
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Radny R. Szukajło ma zapytanie do działu 710 w dziale tym są zapisane  środki 

w wys. 190 tys. Jakie zadania są tam ujęte. Dział 900 oświetlenie placu i dróg 

zadał pytanie dot. konserwacji, czego dotyczy konserwacja.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  wykaz  do  tego  działu  radni  otrzymają. 

Konserwacja -  ujęte są naprawy, malowanie słupów, wymiana żarówek.  Do 

roku 2017 gmina spłaca modernizację  oświetlenia,  która  odbyła się  trzy lata 

temu. 

Przewodniczący  komisji  –  zadał  pytanie  do  załącznika  wydatki,  60  tys. 

ratownictwo wodne – dotacja dla WOPR Poznań. Wcześniej w projekcie ujęte 

są także środki 35 tys. na ratowników

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  corocznie  jest  ogłoszony  konkurs  na 

zabezpieczenie kąpielisk oraz na uzupełnienie drobnego sprzętu. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że zmieniła się ustawa gdzie gmina ma obowiązek 

utrzymywać na plażach ratowników, usługę ta wykonuje WOPR  w Poznaniu. 

Kolejne środki    są przeznaczone na zabezpieczenie plaż, sprzątanie, zakupienie 

sprzętu wodnego dla korzystających z plaży oraz badanie wody.

Radny Józef Łastowski zadał pytanie, co dzieje się z pieniędzmi pobieranymi za 

wypożyczanie sprzętu wodnego.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła  że  WOPR  korzysta  także  z  własnego  sprzętu, 

którego  ma  więcej  niż  gminy.   Pieniądze  przeznaczone  są  na  zakup  paliwa 

i działalność.
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Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  odnośnie  zarządzania  kryzysowego, 

realizacja  zadań  własnych  na  kwotę  184.700  tys.    Zadał  pytanie  odnośnie 

środków zabezpieczonych na konkursie ofert na działalność pozarządową.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  na  zarządzanie  kryzysowe  jest  kwota 

przeznaczona w wysokości 4.200 zł gmina jest w obowiązku zabezpieczyć taką 

kwotę w rezerwie budżetowej nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonej 

o  kwotę  wydatków majątkowych.   Gmina w przyszłym roku ma obowiązek 

zamontować  dwie  syreny  na  budynku  Starostwa  i  Biedronce.   Na  kolejne 

pytanie odpowiedziała, że wszystkie organizacje pozarządowe, kluby sportowe 

wszyscy  którzy  chcą  uzyskać  środki  na  swoja  działalność,  muszą  wystąpić 

i  startować  w  konkursach.  Nie  ma  innej  możliwości  otrzymania  dotacji 

z  budżetu  gminy.  Stowarzyszenie  musi  być  zarejestrowane  i  posiadać 

osobowość prawną. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  stwierdził,  że  jest  coraz  więcej  stowarzyszeń,  że 

inwestycja w młodzież, to przyszłość. Bieg im. Zielińskiego w zeszłym roku 

otrzymał 17 tys. W budżecie jest wiele różnych pozycji, które jakby z przydziału 

otrzymują dofinansowanie, a to jest otwarty konkurs ofert i każda organizacja 

działająca może złożyć wniosek i realizować jakiś pomysł. Zaproponował aby 

ustalić limit przyznanych środków.

Burmistrz Trzcianki stwierdzi, że bieg Zielińskiego w 2014 r. gminę kosztował 

25 tys. zł  Sprawa wydatków bieżących jest sprawą otwartą. Są samorządy, które 

28



podnoszą podatki do góry i wydatki bieżące funkcjonują. Należy się zastanowić 

aby wydatki bieżące zatrzymać albo obniżyć.  Na cele oświatowe idzie coraz 

więcej  pieniędzy,  jest  tendencja  do  otwierania  punktów  przedszkolnych. 

Dlatego jest tyle pozycji w budżecie, bo to się utarło w poprzednich latach i np. 

Konkurs im. F. Dziedzica ma przyznane 15 tys.  jeśli zabierze się te środki to 

można domniemywać, że inicjatywa upadnie.  Jest potrzebna dyskusja w tym 

kierunku. 

Radny Z. Czarny zadał pytanie ile państwo dopłaca na 1 dziecko chodzące do 

szkoły i do przedszkola. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w przedszkolu jest to 1 zł za 1 godzinę, a w 

szkole jest to kwota ok. 5 tys. 

Radny R. Szukajło zadał pytanie odnośnie zabytków,  są środki na ten cel, czy 

jest opracowany jakiś program w tym celu. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że  jest ustawa o ochronie zabytków jakie warunki 

dana  inwestycja  musi  spełnić  aby  otrzymać  dofinansowanie.  W  roku  2014 

wpłynęły dwa wnioski jak kościół w Siedlisku i kościół w Białej.  Kościół w 

Siedlisku  nie  jest  wpisany  do  rejestru  więc  nie  może  otrzymać  dotacji.  W 

budżecie jest rezerwa, kolejny krok, to jest wywołanie uchwały na konkretne 

zadanie. 

Burmistrz Trzcianki kwota w budżecie jest kwotą dla parafii Jana Chrzciciela, 

każdy proboszcz chce remontować i  odnawiać.   Koszt  prac w parafii  jest  to 
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kwota 106 tys. zł. W budżecie jest 50 tys. zł. Kościół w Pokrzywnie w ubiegłym 

roku otrzymał 30 tys. na remont wieży kościelnej.  Remonty są bardzo drogie, są 

to obiekty zabytkowe.

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie  odnośnie  działu  gospodarka  mieszkaniowa, 

zaplanowano kwotę na 330 tys. na wykup nieruchomości 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że po podziale gruntów przez właścicieli działek 

na działki budowlane, wpływają wnioski od właścicieli działek na wykup przez 

gminę gruntów pod drogi.  Od szeregu lat sprawa ta nie była podejmowana, są 

duże zaległości wobec właścicieli. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że do WPF wprowadzanie będą kwoty na rok 2016 

gdyż będzie można negocjować warunki wykupu, spisywać porozumienia gdzie 

będzie mógł się odbywać wykup ratalny. Są zobowiązania na bazie zawartych 

porozumień na kwotę 235 tys. zł. 

Radny  W.  Perski  zapytał,  że  jest  zapis  w  administracji  publicznej  obsługa 

prawna rady miejskiej – 26.568 zł, czy jest taka potrzeba zatrudnienia prawnika. 

Urząd gminy – zakup komputerów czy jest taka konieczność.   

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  wszystkie  instytucje  starające  się 

o  jakiekolwiek pozwolenia  przy  realizacji  zadań czy wydawaniu decyzji  jest 

potrzebna opinia prawna. Gmina zaczyna przegrywać i należy poinformować, że 

zachodzi potrzeba zatrudnienia jeszcze jednego prawnika do obsługi gospodarki 
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komunalnej  i  do  obsługi  referatu  zagospodarowania  przestrzennego.  Zakup 

komputerów jest to działanie konieczne. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że w budżecie jest wykaz stowarzyszeń, którym 

gmina płaci składkę członkowską.  Poinformował o działaniach Trans Oderani. 

Uczulił,  że  gmina  może  zderzyć  się  z  problemem,  kiedy  organizacja  się 

ukonstytuuje  i  będzie  kolejne  narzędzie  do  pozyskania  środków  dla  naszej 

gminy. Składka będzie wynosiła ok. 10 tys. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w ubiegłym roku gmina Trzcianka wystąpiła z 

jednego  stowarzyszenia.  Należy  przejrzeć  czy  we  wszystkich  należy 

uczestniczyć. 

Radny W. Perski – dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – muzea – 

kwota 519 tys. Zadał pytanie czy  budynek muzealny będzie miał wykonaną 

elewację. Czy nie należy pokusić się i znaleźć środki, może z Biblioteki albo 

TDK. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że Muzeum złożyło wniosek na modernizację 

budynku po byłej burmistrzówce, może się zdarzyć, że otrzyma środki, jeśli nie 

to zadanie  to do zadania należy wrócić. Malowanie elewacji będzie w budynku 

po prawej stronie.   W tym roku trwa remont sali  wydawniczej.  W pierwszej 

kolejności jest remont budynku po byłej burmistrzówce.  Kolejnym tematem, 

który należy poruszyć to funkcjonowanie ilości  bibliotek i  jednostek kultury. 

Tematem tym  należy zająć się w ciągu roku i podjąć dość odważne decyzje. 
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Radny R. Szukajło zadał pytanie odnośnie Orlika w budżecie jest kwota 1 tys, zł 

na działalność Orlika, czy ta kwota wystarczy. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że taki wpłynął wniosek.

Radny  W.  Perski  zadał  pytanie  odnośnie  wyjazdu  dzieci  na  basen  nauka 

pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Rodzice mogą sami wozić dzieci i 

nauczyć dzieci pływać,  dlaczego to zadanie realizuje gmina.

Burmistrz Trzcianki nie jest to program obowiązkowy nauki pływania.

Radny R. Szukajło stwierdził, że nie można wszystkiego scedować na rodziców, 

należy znaleźć środki i przeznaczyć na ten cel.

Radny  Krzysztof  Jaworski   jest  to  wkład  własny  na  realizację  zadania  aby 

więcej takich przedsięwzięć gdzie są otrzymywane na zadanie środki z zewnątrz 

gmina jest beneficjentem i ciężko byłoby  organizacji pozarządowej  sięgnąć po 

środki na naukę pływania. 

Radny  A.  Moszyński  stwierdził,  że  już  dziesięć  lat  wnioskuje  o  oświetlenie 

swojej wsi, prosi o realizację tego zadania.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że realizacja zadań z ENEA się trochę zmieniła. 

Został złożony wniosek na montaż lamp solarowych.  Dodał, że wniosek jest 

aktualny, ale po kolei, teraz realizacja będzie we wsi Biała. 
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Radny A. Jaworski zadał pytanie- spółki wodne mają otrzymać dotację 32 tys. 

zł. jaki jest zakres prac spółek Jest potrzeba wykonania czyszczenia rowów na 

osiedlu Obotryckim.

Burmistrz Trzcianki jeśli bedzie zapisane w budżecie przeznaczenie środków, ze 

wskazaniem na dane osiedle, to zadanie będzie wykonane.  

Radny R. Szukajło prosi aby na drogach lokalnych, które nie są osiedlowymi 

na zatorzu ułożyć progi zwalniające ruch w tych ulicach.   

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że można zamontować takie progi. 

Radny R. Wilant czy jest możliwość pozyskania   płyty jumbo na odcinku ul. 22 

Lipca a ul. Zamkowej a mieszkańcy ułożą je sami. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że należy sprawdzić,  kogo jest  teren a potem 

można o sprawie dyskutować.  W tym roku płyty z osiedla XXX lecia trafiły na 

drogi wsi Runowo. 

Ad. 7. Sprawy wniesione do komisji.

Przewodniczący  komisji   przeczytał  informację  Burmistrza  Trzcianki  i 

Kierownika  MGOPS  zapraszającą  radnych  na  koncert  kolęd  i  pieśni 

świątecznych, który odbędzie się 10 grudnia  w SP nr 3 w Trzciance.

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.

 Radny Z. Czarny podziękował Burmistrzowi Trzcianki za wykonanie drogi w 

stronę ogródków działkowych, której nie było od czasów wojny. Wszyscy są 

bardzo wdzięczni za ta inwestycję.
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Radny Ryszard Wilant podziękował z wykonanie remonty remizy w Białej.

Radny R. Szukajło ma wniosek aby te pomysły, które się rodzą,  zostały spisane, 

rzeczy mniejsze ale bardzo ważne dla naszych mieszkańców nie zostały nie 

zauważone lecz spisane i w trakcie roku zrealizowane w miarę pozyskanych 

środków. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że nie widzi przeszkód aby zrobić taką listę. 

Radny W. Perski stwierdził, że  na ul. Mickiewicza   zamontowane lustro jest 

przestawione i bardziej rozprasza niż pomaga.

Radny Aleksander Jaworski zwrócił  się z wnioskiem o  wykonanie zjazdu w 

lewo na parking kolo IBI.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  była dyskusja z panem Jagłą ten temat zjazdu 

na  parking był  poruszony,  był  poruszony  temat  przebicia  ul.  Prostej   do  ul. 

Konopnickiej.  Można chcieć dużo ale nie można nic robić na nieswoim pasie 

drogowym.

Burmistrz  Trzcianki  zaproponował  komisji  aby  w  planie  pracy  znalazły  się 

tematy:  

1) Modernizacja placu Pocztowego i ul. Kościuszki – styczeń ,

2) Strategia Rozwoju Gminy – luty,

3) Dyskusja na temat przyszłego funkcjonowania budowy sieci kanalizacji 

na terenie całej gminy, 

4) Wieloletni Plan Inwestycyjny  - marzec,
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5) Gospodarka mieszkaniowa,

6) Cmentarz komunalny – rozbudowa – kwiecień,

7) Uchwała Rady Miejskiej de mini mis – analiza skutków jej podjęcia – 

czerwiec,

8) Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  gminy 

Trzcianka.

Ad 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zaprosił wszystkich członków komisji na kolejne 

posiedzenie, które odbędzie się 15 grudnia 2014 r. o godz. 16. 

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 

posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek     Tomasz  Tomczak
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