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Protokół Nr 20/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 1 lutego 2016r.

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

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2. Pan Witold Putyrski kierownik Referatu,

3. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy,

4. Pani Joanna Zieńko zastępca Skarbnika Gminy.

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  Komisji Gospodarczej z dnia 11 stycznia   2016 r.

4.   Analiza materiałów na sesję.
5.   Plan pracy komisji na I półrocze 2016 r. 
6.   Wolne wnioski.
7.   Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia w związku 
ze złożonym wnioskiem mieszkańców Os. Poniatowskiego w  Trzciance dot. 
budowy nowej   nawierzchni drogi głównej na os. Poniatowskiego (łącznik ul. 
Witosa do ul. Gorzowskiej) i zaproponował ten punkt na początku posiedzenia 
komisji. 
Porządek został przyjęty bez uwag przez aklamację.
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Ad.3. Informacja  mieszkańców  os.  Poniatowskiego  dot.  budowy  nowej 
utwardzonej drogi głównej na os. Poniatowskiego. 

Pan Adam Wojnicki w imieniu mieszkańców os. Poniatowskiego w Trzciance 
zabrał  glos,   aby  w  roku  2016  uwzględnić  w  budżecie  na  2017  r.  budowę 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz docelowo nowej 
nawierzchni  na  drodze  głównej  na  os.  Poniatowskiego  w  Trzciance  jako 
pierwszy  etap.   Stwierdził,  że  powodem  jego  wystąpienia  jest  zły  stan 
techniczny  obecnej  nawierzchni.  Zły  stan  nawierzchni  powoduje   duże 
niedogodności  mieszkańców  osiedla  jak  i  innych  użytkowników  tej  drogi, 
których z roku na rok przybywa. Zły stan drogi uniemożliwia normalny przejazd 
samochodu osobowego.  Podał argumenty przemawiające za tym, aby wykonać 
docelowo  nową  nawierzchnię  i  te  argumenty  potwierdzą,  że  jest  to  droga 
publiczna a nie osiedlowa. Po przytoczeniu argumentów stwierdził, że nie jest to 
wyłącznie interes mieszkańców osiedla. Jest to sprawa ponadlokalna, miejska, 
która połączy dwie ścieżki rowerowe, ułatwi dojazd wszystkim mieszkańcom 
osiedla  Poniatowskiego  jak  i  innym  użytkownikom  tej  drogi:  rodzicom 
dowożącym dzieci do przedszkola, mieszkańcom os. Słowackiego, os. Fałata, 
os.  Domańskiego,  mieszkańcom  dużych  okolicznych  ulic  takich  jak 
Dąbrowskiego czy Fałata, pracownikom firm przywozowych typu DHL, UPS, 
PP,  których jest  niemało  jak i  wszystkim maszynom rolniczych.   Wyraził  w 
imieniu swoim i mieszkańców Osiedla brak poparcia dla budowy pływalni w 
naszym  mieście.  Stwierdził,  że  w  przypadku,  gdy   znajdą  się  również 
równolegle  środki  na  wykonanie,  na  osiedlu  kanalizacji,  oświetlenia  i  drogi, 
wtedy dopiero popiera projekt  budowy pływalni.  Jest  zdania,  że w pierwszej 
kolejności  należy  zapewnić  podstawowe  warunki  egzystencji  wszystkim 
mieszkańcom,  a  z  drugiej  zapewnić  przyjemności.  Poprosił,   aby  do  czasu 
realizacji były przeprowadzone dorywcze naprawy utwardzania drogi, nie tylko 
dowozić na drogi gruz, który był z kawałkami prętów metalowych i z dużymi 
kamieni, co spowodowało, że zimą tego roku poniszczone zostały zawieszenia i 
opony  w wielu pojazdach. Poprosił o zagęszczanie i utwardzanie dowożonego 
materiału czego zabrakło w ostatnich pracach. Poprosił radnych o wypowiedzi 
do przedstawionej sprawy. Na slajdach pan Wojnicki przedstawił wygląd ulic na 
osiedlu  oraz  przedstawił  wygląd  ulic  po  przeprowadzonych  dorywczych 
naprawach.
Pismo  mieszkańców  os.  Poniatowskiego  w  Trzciance,  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 

Radny  Józef  Łastowski  poprosił  zainteresowanych  o  sporządzenie  pisma 
i złożenie go w Urzędzie,  że mieszkańcy Osiedla wyrażają brak poparcia dla 
budowy pływalni w naszym mieście. 
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Radny Ryszard Wilant rozumie sytuacje mieszkańców tego osiedla, gdyż sam 
mieszka na wsi i  wie jaka jest sytuacja na drogach.

Pan  Fąferek  R.  stwierdził,  że  na  osiedlu  jest  ciężka  sytuacja,  brakuje  dróg, 
kanalizacji  i  oświetlenia.  Jego  zdaniem  najważniejszą  sprawą,  którą  należy 
wykonać w pierwszej kolejności, to wykonanie na ulicy oświetlenia.  
Przewodniczący komisji stwierdził, że pismo mieszkańców będzie skierowane 
do budżetu na rok 2017.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej z dnia 11 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 19/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, 
głosowało 10 radnych.

Ad. pkt. 5. Analiza materiałów na sesję.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Pani Joanna Zieńko omówiła projekt uchwały, poinformowała, że  zwiększa się 
plan  dochodów  o  kwotę  58.006,00  zł  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Po stronie wydatków ustalono plan na odbiór odpadów 
z terenu targowiska w kwocie 13.720,00 zł. Środki przeniesiono z działu 900.
Zmniejsza  się  wydatki  na  zadania  „remont  budynku  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki” o 115.000,00 i wykonanie sieci teleinformatycznej o 65.000,00 zł i 
przenosi się do zadania adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.  Łączna wartość zadania 180.000,00 zł.  Zwiększa się o 
kwotę 58.006,00 zł  plan wydatków na pokrycie kosztów odbioru odpadów z 
nieruchomości zamieszkałych. Przenosi się do działu 7090 plan wydatków na 
pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu targowiska w kwocie 13.720,00 zł.

Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Glosowało 10 radnych. 

 
2. Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu 

pieniężnego do TTBS spółka z o.o. w Trzciance. 

Zastępca  Skarbnika  stwierdziła,  że  TTBS  złożył  wniosek  o  podwyższenie 
kapitału zakładowego  TTBS o kwotę 570.000,00 zł poprzez wniesienie aportu 
w  postaci  środków  finansowych.  Podwyższenie  kapitału  nastąpi  tylko  w 
przypadku  otrzymania  przez  TTBS  Sp.z  o.o.  w  Trzciance  kredytu  z  Banku 
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Gospodarstwa  Krajowego  na  budowę  budynku  na  ul.  Kopernika.  Uzyskane 
środki spółka przeznaczy na realizację ww. inwestycji. 

Radny Józef Łastowski zadał pytanie skąd takie środki wzięły się w budżecie.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że jest wola wniesienia i potrzebne jest ta 
operacja do złożenia wniosku do Banku Krajowego. Bez tej uchwały wniosku 
nie można złożyć. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  temat  jest  znany,  omawiany  był  na 
komisji,  komisja  sugerowała  także,  aby  kolejnym  działaniem  TTBS  było 
przystosowanie na mieszkania budynku po internacie. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, że pan prezes spółki TTBS rozpoczął działanie 
projektowe w tym zakresie. 

Radny Mariusz Łuczak zadał pytanie jaki gmina ma cel aby przeznaczać tak 
duże pieniądze. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  także  zadaniem  gminy  jest  zapewnienie 
mieszkańcom warunków mieszkaniowych. 

Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Glosowało 10 radnych, za 8,  wstrzymało się 2. 

3. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej  opiniującej  projekty  list  przydziału  lokali 
mieszkalnych i lokali socjalnych na 2016 rok.

Komisja  wybrała  ze  swojego  składu,  do  pracy   w  doraźnej  Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej radnych:
1. Andrzej Moszyński,
2. Aleksander Jaworski.
Radni zostali wybrani w głosowaniu, glosowało 10 radnych, za 9, wstrzymał 
się 1.

4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
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5. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 

Radny Zygmunt Czarny zadał pytanie, o co się walczy czy o radnego czy o 
dyrektora.  Jeśli o radnego to jest ok, jeśli o dyrektora to nie nasza sprawa. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  Nr  LI/344/13  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia 
wysokości,    zasad  udzielania  i  rozliczania  dotacji  celowej  dla 
podmiotów  prowadzących  kluby   dziecięce  na  terenie  gminy 
Trzcianka. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie co to jest klub dziecięcy.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  Klub  dziecięcy  jest   umiejscowiony  na  ul. 
Żeromskiego,  nie  jest  to  przedszkole,  ani  punkt  przedszkolny.  Gmina  ma 
obowiązek dofinansowania kluby,  Komisja Spraw Społecznych wnioskowała o 
zwiększenie wysokości udzielenia dotacji. Chodzi o dodatkową kwotę  w wys. 
22 tys. zł.  Maksymalnie do Klubu uczęszcza 15 dzieci. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały  stanowi odpowiedź na 
wniosek radnych z Komisji Spraw Społecznych. 

Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Glosowało 10 radnych. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania      Narkomanii na lata 2016-2019. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, że do gminy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody  gdzie  dopatrzono  się  uchybienia,  że  na   terenie  związanym  z 
rozbudową cmentarza  komunalnego  w Trzciance   dopatrzono  się  uchybienie 
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związane,  że  w  tekście  nie  były  ujawnione  złoża  węgla  brunatnego  w  tym 
rejonie. Nie zmienia się sposób zagospodarowania tego terenu a mianowicie, że 
ten cmentarz może w tym rejonie funkcjonować.  Jest obowiązek wynikający z 
prawa geologicznego. W związku z tym w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego  zostały  wprowadzone  zapisy  wprowadzające  te  złoża  węgla 
brunatnego. 
Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Glosowało 10 radnych. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych 
Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2016 r. 

Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Głosowało 10 radnych. 

10.Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Trzcianka. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

11.Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Trzcianka. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

12.Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zawarcia umowy ze 
Spółdzielnią  Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w     
Trzciance     os. Słowackiego 24. 

Komisja do projektu uchwały, w wyniku glosowania, wyraziła opinię 
pozytywną. Glosowało 10 radnych, za 9, wstrzymał się 1. 

Ad. pkt. 5.   Plan pracy komisji na I półrocze 2016 r. 

Radny Krzysztof Jaworski zaproponował aby komisja zajęła się potrzebami w 
zakresie infrastruktury komunalnej w mieście i gminie.  Stwierdził, że należy 
opracować listę potrzeb w tym zakresie i sporządzić takie zestawienie brakującej 
infrastruktury.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w miesiącu  lutym komisja  zajmie  się 
sprawami krytej pływalni, a w miesiącu maju budownictwem mieszkaniowym 
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na  terenie  gminy.  Także  komisja  powinna  poruszyć  sprawę  układu 
komunikacyjnego dla gminy i miasta Trzcianka.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  należy  przeprowadzić  analizę  aktualności 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Trzcianka i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
miasta i gminy.

Po dyskusji ustalono plan pracy na I półrocze 2016 r. 
Styczeń

1. Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  gminy  Trzcianka   -  spotkanie 
z autorami opracowania.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Luty

1. Budowa krytej pływalni w Trzciance. 

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6.  Wolne wnioski i zapytania.

Marzec

1. Analiza  aktualności  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka  i  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
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6. Wolne wnioski i zapytania.

Kwiecień

1. Stan komunalnej infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy oraz 
potrzeby w tym zakresie.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Maj

1. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki. 

2. Budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

7. Wolne wnioski i zapytania.

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 – absolutorium.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. pkt.6.   Wolne wnioski.
Radny  Zygmunt  Czarny  poprosił  Burmistrza  obecnego  na  posiedzeniu 
o  zajęcie się i zlikwidowanie dużej kałuży z woda przy Gimnazjum nr 1 w 
Trzciance. 
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Burmistrz Trzcianki odpowiadając radnemu Z. Czarnemu stwierdził, że sprawę 
należy załatwić ale w późniejszym okresie. 

Ad. pkt. 7. Zakończenie posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomaczak


