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Protokół Nr 23/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 16 maja 2016r.

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

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2. Zastępca Burmistrza pani Grażyna Zozula,

3. Skarbnik Gminy pani Joanna Zieńko,

4. Pan Witold Putyrski kierownik Referatu,

5. Pan Marian Patalas kierownik referatu,

6. Pan Mariusz Kukuś Prezes TTBS.

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji. 

Posiedzenie komisji trwało od  15.30 do 18.30 i odbyło się w sali sesyjnej. 

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

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr 22/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
4. Budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy. 

5.  Analiza materiałów na sesję.

6.  Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

7.  Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

8.  Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

9.  Wolne wnioski.

10.  Zamkniecie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonał Przewodniczący 
komisji Tomasz Michał Tomczak.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad przyjęty został bez zmian poprzez  aklamację. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu Nr 22/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, za głosowało 9 radnych.
 
Ad. 4. Budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy. 

Kierownik  Witold  Putyrski   złożył  informację  oraz  przedstawił  w  formie 
slajdów informację na temat stanu i perspektywy budownictwa mieszkaniowego 
w gminie Trzcianka.  Przedstawił liczbę ludności zamieszkującej w Trzciance 
i na terenie wsi. Przedstawił obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki. Przedstawił ilość mpzp wg przeznaczenia jak 
zabudową  mieszkaniową  jednorodzinną,  zabudową  mieszkaniową 
wielorodzinną,  zabudową  usługową,  zabudową  przemysłowo-  produkcyjną. 
Przedstawił jakie gmina ponosiła wydatki w związku z opracowaniem mpzp od 
roku 2013. Poinformował o bilansie wydanych decyzji i pozwoleń na budowę. 
Przedstawił bilans decyzji o warunkach zabudowy pod względem lokalizacji w 
okresie  1.01.2011-29.02.2016.  Przedstawił  liczbę  sprzedanych  działek  pod 
budownictwo  mieszkaniowe  oraz  uzyskane  dochody  ze  sprzedaży  działek 
budowlanych pod zabudowę mieszkaniową. Przedstawiono liczbę sprzedanych 
lokali oraz dochody uzyskane z tego tytułu od roku 2013. Radni zapoznali się z 
wydatkami na wykup gruntów pod drogi i wydatki na infrastrukturę w latach 
2013-2015. Przedstawiono najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2014 i 
2015.Poinformował o ilości  wolnych działek pod zabudowę mieszkaniową w 
rejonie  jeziora  Okunie,    ul.  Łomnickiej,  ul.  Ogrodowej,  Reymonta, 
Rzemieślniczej,  Lelewela  i  Piotra  Skargi.    Stwierdził,  że  w  mieście  jest 
wystarczająca  liczba  terenów  przeznaczonych  pod  budownictwo.  Informacja 
stanowi załącznik do protokołu.

Kierownik Marian Patalas złożył informację o zasobach mieszkaniowych gminy 
Trzcianka. Przedstawił zestawienie zaległości w okresie od 2013.01 do grudnia 
2015 r. Stwierdził, że zaległości ogółem wynoszą 2.361,178,74 zł. Przedstawił 
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także informację dot. wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach od 2013 
do 2015 r.  Stwierdził, że zasoby gminne gospodarowanie są na 147 budynkach 
z  czego  część  tych  budynków  jest  w  zarządzie  wspólnot  mieszkaniowych. 
Gmina posiada 461mieszkań.  Na liście oczekujących na mieszkania komunalne 
z roku 2014 r. pozostało jeszcze do zrealizowania 37 osób. Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa obecnie opiniuje 87 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. 
Przedstawił jakie kwoty przeznaczane były na remonty mieszkań komunalnych 
od roku 2013. Jeżeli nie ma możliwości przyznania lokalu socjalnego dla osoby 
z wyrokiem eksmisyjnym wtedy gmina jest zobowiązana płać odszkodowanie 
dla właścicieli lokali gdzie zamieszkują osoby z wyrokami. Informacja stanowi 
załącznik do protokołu. 

Prezes TTBS Mariusz Kukuś  przedstawił informację na temat mieszkalnictwa 
TTBS  na terenie gminy.  Stwierdził, że  spółka jest w 100 % spółką gminą. 
Walnym  Zgromadzeniem  jest  Burmistrz,  to  on  powołuje  członków  Rady 
Nadzorczej.  Rada  Nadzorcza  powołuje  Zarząd.  TTBS  administruje  ok.  100 
budynkami  wspólnot  mieszkaniowych  gdzie  jest  1000  mieszkań    ma 
wybudowanych 7 bloków z 140 mieszkaniami. Sytuacja finansowa spółki jest 
stabilna i dobra, są perspektywy rozwoju. Ostatni budynek został wybudowany 
na  ul.  Kopernika.  W  roku  2009  został  zlikwidowany  Krajowy  Fundusz 
Mieszkaniowy.  Od    2015  r.  BGK  znowu  dofinansowuje  TTBS,  w  chwili 
obecnej jest pozwolenie na budowę i dokumentacja na drugi budynek przy ul. 
Kopernika. Pierwsza transza naboru wniosków jest w 2016 r., jeśli nasza gmina 
zostanie  zakwalifikowana,  to  latem w  sierpniu   2016  r.  zostanie  rozpoczęta 
budowa. Będzie to budynek 20 rodzinny. Zakończenie budowy nastąpiłaby w 
roku 2017. Drugim budynkiem którym spółka się zajmuje, to budynek po byłym 
internacie  przy  ul.  Mickiewicza  w  Trzciance.  Jest  zlecona  zrobienie 
dokumentacji technicznej tego budynku będzie tam 24 mieszkania. Budynek ten 
od 2008 stał pusty więc widać skutki, a zwłaszcza widać na podstawie stropu. 
Jest długa lista oczekujących na te mieszkania.  Także na ten budynek do końca 
czerwca  zostanie  złożony  wniosek  o  dofinansowanie.  Latem  w  roku  2017 
rozpocznie się adaptacja tego budynku. Pismo w tej sprawie zostało napisane do 
p.  Burmistrza  we  wrześniu  z  prośbą  o  ujęcie  w  planie  budżetowym 
dofinansowanie budownictwa w TTBS.     Poinformował, że TTBS ma ostatnią 
działkę  budowlaną  gdzie  można  postawić  blok  TTBS.   Przy  zasiedleniu 
bloków TTBS zwolniło się 45 mieszkań komunalnych.  Takie są plany na dwa, 
trzy lata spółki. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że Rada winna skupić się na budowie budynku 
socjalnego,  ponieważ  brakuje  takich  mieszkań  w  naszej  gminie.  Jest  coraz 
więcej wyroków socjalnych a gmina nie ma gdzie wyprowadzić tych ludzi. Taki 
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budynek winien powstać.  Poinformował, że jeszcze w tym roku trzeba podjąć 
dyskusję  na temat  abolicji,  czyli  zwolnienia  zaległości  czynszowych ale  pod 
warunkiem, że te  50 % zostanie  przez lokatora spłacone i  czynsz  będzie  na 
bieżąco płacony.  Poinformował,  że  takie  rozwiązania  prowadzili  już większe 
miasta i część tych zalęgłości udało się ściągnąć. 

Radny  Robert  Szukajło  cieszy  się,  że  w  Trzciance  jest  zapotrzebowanie  na 
budownictwo nowe TTBS. Jest  daleki  aby w pobliżu dworca w budynku po 
internacie  zrobić  mieszkania  socjalne,  dlatego,  że  jest  to  bardzo  atrakcyjny 
teren.  Jeśli jest zapotrzebowanie na mieszkania komunalne to pod tym kontem 
gmina winna się zająć i przystosować były internat przy ul. Mickiewicza.
Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  większość  tych  zadań  zostało  już 
zapisane  w  WPI,   a  jako  zadanie  domowe,  zrobi  syntezę  z  otrzymanych 
informacji  i przedstawi ją na sesji jako stanowisko komisji. Nikt  nie wniósł 
uwag. 

Ad. 5. Analiza materiałów na sesję.

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

Skarbnik  Gminy  pani  Joanna  Zieńko  stwierdziła,  że  jeszcze  na  sesji 
wprowadzi  autopoprawkę do tych zmian gdyż sprawa zamiany  gruntów z 
Nadleśnictwem na poszerzenie  cmentarza  wprowadza  się  kwotę  403.600zł 
taką   zmianę musi być naniesiona w WPF. Stwierdziła, że  wprowadza się 
zmiany w planie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.565,15 zł, w tym:
17.865,00 zł - opłata za cmentarz,
31.700,15 zł - podatek od spadków i darowizn.
Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne  i  ochrona przeciwpożarowa Rozdział 
75495 pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 38.612,00 zł z przeznaczeniem na:
wykonanie systemu monitoringu w rejonie ulicy Kościuszki w Trzciance - 
35.000,00 zł (§ 6050),
konserwację systemu monitoringu stanowiącego własność Urzędu Miejskiego 
Trzcianki -3.612,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 gimnazja
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Zwiększa się o kwotę 9.953,15 zł plan wydatków w § 4701 z przeznaczeniem 
na  realizację  projektu  "Mobilność  kadry  edukacji  szkolnej"  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  "Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014  -  2020" 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt 
realizowany jest w Gimnazjum Nr 2.
Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków (§ 4300) dla Gimnazjum Nr 
1  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wymiany  uczniowskiej  Polska  - 
Węgry.
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,  za  -  głosowało  9 
radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Skarbnik Gminy pani Joanna Zieńko stwierdziła, że w budżecie na 2016 rok 
zaplanowano  zaciągnięcie  kredytu  w  wysokości   1.693.000,00  zł. 
Przeznaczony  zostanie  on  na  spłatę  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych 
wcześniej kredytów. Do spłaty w tym roku zaplanowano kwotę 4.413.000,00 
zł.

Zgodnie  z  art.  89  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2009  r.  o  finansach 
publicznych  jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  zaciągać  kredyty  i 
pożyczki  między  innymi  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i 
pożyczek.

Istnieje uzasadniona obawa, że zaplanowane zadania w budżecie bez 
zaciągnięcia  kredytu  mogą  zostać  niezrealizowane  w  zaplanowanych 
wielkościach.

Budżet gminy uchwalony został z nadwyżką budżetową w wysokości
2.720.000,00  zł  i  nie  ma  możliwości  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie 
występującego deficytu.
Planowany  do  zaciągnięcia  kredyt  spłacany  będzie  w  latach  2017  -  2021. 

Przewidywany koszt obsługi przy obecnej wysokości WIBOR 3M - 1,67 i 
spodziewanej marży banku wyniesie 164.772,00 zł.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, za - głosowało 9 radnych. 
 
3. Projekt uchwały w sprawie skargi na uchwałę Nr XIX/153/16 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie rozwiązania 
stosunku  pracy z radnym.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
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4. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca.
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,  za  -  głosowało  9 
radnych. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie 
geodezyjnym Rychlik.
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,  za  -  głosowało  9 
radnych. 

6. Projekt  uchwały w sprawie 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 zapoznała się z projektem uchwały. 

7. Informacja na temat emisji  obligacji przez gminę Trzcianka w latach  
2017-2019.

Skarbnik  Gminy  Joanna  Zieńko  stwierdziła,  że  Gmina  Trzcianka  planuje 

wyemitować obligacje na kwotę 20 milionów złotych w seriach w latach 2017 - 

2019.

Oprocentowanie obligacji oparte jest na wskaźniku WIBOR 6 miesięczny plus 

marża banku.

Na dzień dzisiejszy, WIBOR 6 M wynosi 1,74%.

Dla obliczenia kosztów emisji przyjęto łącznie koszty w wysokości 2,5%.

Koszty w trakcie emisji mogę ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wpływ na ich 

wysokość ma sytuacja makroekonomiczna.

W 2017 roku planujemy wypuścić I transzę obligacji w 2 seriach na kwotę 10 

milionów. Termin wykupu w latach 2023-2027

 W 2018 roku planujemy wypuścić II transzę obligacji w 2 seriach na kwotę 5 

milionów. Termin wykupu w latach 2028-2030



7

W 2019 roku planujemy wypuścić III transzę obligacji w 2 seriach na kwotę 5 

milionów. Termin spłaty lata 2030-2032.

Z wyemitowanych  obligacji planuje się sfinansować następujące inwestycje:

- termomodernizacja obiektów oświatowych  - 8 mln- rok 2017,

- budowa boiska przy SP nr 2 – 2 mln – rok 2017,

- budowa pływalni – 3 mln -  rok 2018,

- rewitalizacja Placu Pocztowego 2mln – rok 2018,

- budowa pływalni 3mln-rok 2019,

- rewitalizacja Placu Pocztowego – rok 2019 kwota 2 mln.

Informacja  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Komisja  zapoznała  się  z 

przedstawionym materiałem.

Ad. 6. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Nie wniesiono żadnych spraw. 

Ad. 7. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  nie  ma  zagrożeń  odnośnie  wykonywanych 
inwestycji.  Stwierdził,  że  zaawansowanie  wynosi  45  %  wydatków 
majątkowych.  Na dniach nastąpi  odbiór  robót   parkingu przy  ul  W.  Ludów, 
kanalizacji na osiedlu kwiatowym oraz deptaku na ul Kościuszki. Prowadzony 
jest  remont drogi do Rychlika i  ul.  Jarzębinowej.  Drobniejsze roboty zostały 
odłożone  w  czasie.  Rozpoczyna  się  okres  opracowania  dokumentacji 
technicznej basenu i Placu Pocztowego. Poinformował, że jeszcze    pozostał 
projekt opracowania całego cmentarza. 

Ad. 8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Nie złożono wniosków na ostatnim posiedzeniu komisji. 

Ad. 9.Wolne wnioski.

Radny  Andrzej  Moszyński  poinformował,  że  w  związku  z  organizowanymi 
dożynkami 3 września  na terenie jego sołectwa, prowadzonych jest wiele prac 
przygotowawczych,  został  utwardzony  plac,    trwają  prace  związane  z 
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nasadzeniem roślin. Za pomoc w wykonywaniu prac podziękował i zaprasza na 
dożynki gminne. 

Radny  Tomasz  Michał  Tomczak  stwierdził,  że  w  parku  przy  ul.  Grottgera 
drzewo się rozwarstwiło na dwie części, prosi o zrobienie przeglądu drzew w 
parku. 

Radny Robert Szukajło zgłosił problem „przesmyku” pomiędzy dwoma blokami 
a  ul.  Kościuszki,  często  tam parkowane  są  samochody,  co  utrudnia  wyjazd 
i wjazd mieszkańcom bloków.

Zwrócił  uwagę,  że w okolicy firmy Gummi Welz  przy ul.  Tetmajera często 
parkowane są samochody ciężarowe a zwłaszcza w godzinach wieczornych, co 
powoduje, że  pracownicy tej firmy nie mogą swoich samochodów parkować 
gdy pracują na trzeciej zmianie. 

 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że Straż Miejska otrzymała od niego pozwolenie 
na karanie mandatami wszystkich tych, którzy nie prawidłowo poruszają się po 
ul.  Kościuszki.  Ludzie  staja  samochodami  na  deptaku  przy  bankomacie, 
pomimo, że jest zakaz poruszania samochodem  ul. Kościuszki, ludzie jeżdżą po 
niej samochodami. 

Radny Witold Perski w imieniu mieszkańców ul. Jarzębinowej podziękował, na 
piśmie za wykonaną ulicę. 

Radny Andrzej Moszyński stwierdził, że postawiona została barierka na mostku 
Łomnica Młyn, ale jest zrobiony  za wąski przejazd i nie może ciągnik przez ten 
mostek przejechać. 

Radny  Robert  Szukajło  poprosił  o  rozważenie  możliwości  uporządkowania 
cmentarza przedwojennego katolickiego w Łomnicy. 

Ad. 10. Zamkniecie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie komisji. 

Protokółowała Przewodniczący komisji
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Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


