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Protokół Nr 25/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 27 czerwca 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności, ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:
- pan Krzysztof Czarnecki – Burmistrz Trzcianki,
- pani Joanna Zieńko – Skarbnik Gminy.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji. Przewodniczący komisji przywitał wszystkich i przedstawił porządek 
posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 23/16 z dnia 16 maja   2016 r.
4. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki. 
5. Analiza materiałów na sesję.

6. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.

7.   Wolne wnioski.
8.   Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Witając wszystkich zebranych Przewodniczący komisji otworzył posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 24/16 z dnia 13 czerwca 
2016 r.

Protokół Nr 24/16 z dnia 13 czerwca został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 9 
radnych. 
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Ad. 4. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki. 

Przewodniczący komisji poinformował, że o informację w tym temacie poprosił 
pana Kierownika Referatu p. Witolda Putyrskiego. 

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  w  układzie  komunikacyjnym  Trzcianki  nie 
szykują  się  żadne  rewolucyjne  zmiany.  Nowym  elementem  jest  obwodnica 
Trzcianki. Cały układ komunikacyjny zapisany został w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania miasta Trzcianki. Prace nad naszym aktualnym 
Studium trwały bardzo długo,   w roku 2009 odbyła się publiczna dyskusja wraz 
ze składem ówczesnej Rady Miejskiej i projektantami  układu komunikacyjnego 
Urzędy  Marszałkowskiego.  Dyskusja  skończyła  się  przyjęciem  takiego 
konsensusu, tak jak jest to przedstawione jest w schemacie. Dodał, że na tym 
schemacie brakuje połączenia z ulicą Prostą i ul. Konopnickiej. W studium jest 
to  wyprostowane  i  takie  połączenie  jest.  Drogi  lokalne  są  opracowywane  i 
projektowane  w  ramach  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego. Zostało opracowane rozwiązanie skrzyżowania ul. Prostej z ul. 
Konopnickiej ale nie zyskało ono uznania na froncie dróg wojewódzkich. Strona 
wschodnia  obwodnicy  od  Poznania  do  drogi  Pilskiej  i  dalej  Wałeckiej,  jest 
bardzo  interesująca  dla  miasta  i  jest  tam  największe  natężenie  ruchu. 
Zaplanowane jest 12,5 km obwodnicy od strony wschodniej. Temat obwodnicy 
jest  tematem trudnym i  kosztowym.   Jest  opracowane  Studium w  kierunku 
przestrzennym.  Przebieg Obwodnicy zaplanowany jest po trudnych terenach. 
Potrzeba  jest  opracowanie  koncepcji  planów  zabraniających  zabudowy  w 
granicy przebiegu obwodnicy.  Studium nie jest prawem miejscowym więc na 
terenie  przewidzianym  pod  obwodnicę   wydać  warunki   pod  zabudowę. 
Oczywiście Burmistrz może decyzję zablokować. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie,  po  czyjej  stronie  leży  opracowanie 
koncepcji. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że gmina jest tym tematem zainteresowana więc taką 
koncepcje dobrze żeby miała. Generalnie są to wydatki wojewódzkie. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  ile  procentowo  jest  terenów  leśnych, 
prywatnych, gminnych. 
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Pan W. Putyrski stwierdził, że leśnych terenów jest stosunkowo niewiele. Były 
prowadzone analizy na etapie opracowania Studium, wynikało że zdecydowana 
ilość gruntów to grunty nie gminne.  Jeśli mamy być partnerem dla WZDW to 
trzeba przez kilka lat inwestycje przygotowywać. 

Komisja podsumowując przedstawioną informację stoi na stanowisku aby w 
najbliższym czasie dążyć do przebicia ul. Prostej z ul. Żeromskiego.  

Pan W. Putyrski przedstawił układ komunikacyjny w formie medialnej. 

Ad. 5. Analiza materiałów na sesję:

1. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
gminy Trzcianka na lata  2016-2030.

Skarbnik Gminy Joanna Zieńko  stwierdziła, że w załączniku Nr 1 dokonano 

następujących zmian:

W 2016 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 

90 640,38 zł, w tym: a) dochody bieżące do 

kwoty 87 359 593,38 zł.
Zmiany  dotyczą  m.in.  wprowadzenia  dochodów  z  tytułu  dotacji  celowych 
otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

1. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 88 392 549,38 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące do kwoty 81 295 384,69 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 7 097 164,69 zł.

W latach 2017-2032:
W  związku  z  planowaną  emisją  obligacji  na  kwotę  20  000  000,00  zł,  z 
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 
2017-2019,  spowodowanego  realizacją  zadań  majątkowych  oraz  spłatę 
wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań,  uaktualniono  Wieloletnią  Prognozę 
Finansową. Wykupy obligacji komunalnych planowane są na lata 2023-2032. W 
związku z powyższym wydłużono horyzont czasowy prognozy o 2 lata, tj. do 
2032 roku.
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II. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1) W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne 
niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków bieżących (pkt. 
1.3.1):

-wprowadzono zadanie "Gminny program rewitalizacji -poprawa warunków 
rozwoju"

realizowane w latach 2016-2017, o łącznych nakładach finansowych w kwocie: 
105 000,00 zł,  limit  wydatków 2016-75 000,00 zł,  limit  wydatków 2017-30 
000,00 zł.

1) W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 
niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych (pkt 
1.3.2):

-w  zadaniu  "Budowa  dróg  na  osiedlach  domków  jednorodzinnych  - 
poprawa  warunków  życia  mieszkańców"  zmniejszono  łączne  nakłady 
finansowe, limit 2016 roku i limit zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł.;

-w zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Kwiatowym-poprawa 
warunków życia mieszkańców" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 
2016 i limit zobowiązań o kwotę:
65 100,00 zł;

-w zadaniu "Budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów"- poprawa organizacji 
ruchu w centrum miasta" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 i 
limit zobowiązań o kwotę: 6 800,00 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Glosowało 10 
radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że wprowadza się następujące zmiany po stronie 
dochodów:
Zwiększa się dochody budżetu o 6.121.558,00 zł, w tym:

6.120.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa w 
dziale 852 rozdział 85211 § 2060 na wydatki w związku z realizacją ustawy o 
pomocy  państwa  w  wychowaniu  dzieci,  na  podstawie  zawiadomienia  od 
Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.164.2016.2),
1.558,00  zł  -  zwiększenie  planu  dochodów  realizowanych  przez  szkoły 
podstawowe.

Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
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Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 77.800,00 zł, w tym:
6.800,00 zł na budowę parkingu przy ulicy Wiosny Ludów w Trzciance,
7.000,00 zł na budowę dróg na ulicy Jarzębinowej w Trzciance,
64.000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Piotra Skargi w Trzciance.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na budowę 
ścieżek dla pieszych na skwerze przy ulicy Broniewskiego i ulicy Wieleńskiej 
w Trzciance.
Zwiększa  się  o  kwotę  12.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  bieżące 
chodników.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przeznacza  się  kwotę  600,00  zł  z  zadania  wywóz  nieczystości 
(administrowanie  zasobem  mieszkaniowym  gminy)  na  zadanie  wywóz 
nieczystości z budynków użyteczności publicznej na Placu Pocztowym.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania własne
Zwiększa się plan wydatków na usługi pocztowe o kwotę 8.000,00 zł.
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zmniejsza się plan wydatków na usługi telekomunikacyjne o kwotę
zł i przenosi się na ten cel do rozdziału 75023.
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zmniejsza się wydatki na zakup wyposażenia serwerowni w § 6060 o kwotę 
10.591,00  zł  i  przenosi  się  do  §  4300  na  utrzymanie  sieci  komputerowej 
urzędu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, ale po niższej niż zakładano 
cenie.
Zmniejsza się wydatki  na usługi  pocztowe o 8.000,00 zł  i  przenosi  się do 
rozdziału 75011.
Zwiększa się wydatki na usługi telekomunikacyjne o 3.100,00 zł. Zmniejsza 
się  o 11.700,00 zł  wydatki  na składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 
pracowników, a zwiększa się o 2.700,00 zł wydatki na wywóz nieczystości w 
§ 4300 i o 4.000,00 zł szkolenia w § 4700.
W  wydatkach  na  obsługę  administracyjną  gospodarki  odpadami 
komunalnymi przenosi się z § 4300 - obsługa bankowa kwotę 1.000,00 zł do 
§ 4700 - szkolenia.
Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,OOzł na założenie ewidencji dróg.
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
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Wprowadza się przeniesienia między paragrafami.
Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych 
z udziałem gminy Trzcianka w konkursie "Orły Polski".
Rozdział 75095 pozostała działalność
Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego.
Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne  i  ochrona przeciwpożarowa Rozdział 
75412 Ochotnicze straże pożarne
Na  wykonanie  projektu  budowy  remizy  OSP w  Siedlisku  przeznacza  się 
12.000,00 zł (zadanie - budowa remizy OSP w Siedlisku).
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
3.000,00 zł energia,
5.000,00 zł ekwiwalenty,
4.000,00 zł sprzęt gaśniczy.
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.483,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola
Wprowadza się przeniesienia między paragrafami.
Rozdział 80110 Gimnazja - zadania własne
Wprowadza się przeniesienia między paragrafami.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wprowadza się przeniesienia między paragrafami.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30,00 zł.
Rozdział  80150  Realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjach,  liceach  ogólnokształcących,  liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadania 
zlecone
Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze - zadania zlecone
Zwiększa się o kwotę 6.120.000,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia 
wychowawczego oraz na obsługę tego zadania,  w związku z  przyznaniem 
dotacji celowej z budżetu państwa.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowano  wydatki  majątkowe  w  wysokości  10.000,00  zł  na  zakup 
serwera wraz z instalacją w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
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w Trzciance.
Dział  900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  Rozdział  90001 
gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zmniejsza się o kwotę 65.100,00 zł plan wydatków majątkowych na budowę 
kanalizacji deszczowej na tzw. osiedlu Kwiatowym.
Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg
Zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł plan wydatków majątkowych na poprawę 
jakości oświetlenia na terenie gminy (lampy solarne).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 domy i 
ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zwiększa  się  o  kwotę  5.000,00  zł  plan  dotacji  dla  Trzcianeckiego  Domu 
Kultury.
Rozdział 92116 biblioteki
Zaplanowano  w  §  2800  dotację  celową  w  wysokości  120.000,00  zł  dla 
Biblioteki  na  finansowy  wkład  własny  na  realizację  zadania  w  ramach 
Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  z  przeznaczeniem  na 
"Modernizację, remont budynku i adaptację podwórka na Czytelnię Letnią w 
trzcianeckiej  bibliotece".  Wkład  własny  gminy  w  finansowanie  projektu 
dotyczy wydatków bieżących. Koszty ogółem zadania planowane są na kwotę
zł, w tym wkład własny 120.000,00 zł, dofinansowanie
zł. Jednocześnie przeniesiono z § 2480 z dotacji podmiotowej do § 2800 na 
dotacje celową kwotę 20.000,00 zł.
Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki.
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 obiekty sportowe
Zwiększa się o 3.000,00 zł plan wydatków na wywóz nieczystości.
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej
Zmniejsza się plan wydatków o 451,00 zł na zadania:
Gminny Dzień Dziecka o 321,00 zł,
kosze do koszykówki o 130,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków na zawody sportowe o 451,00 zł.
W  planie  wydatków  na  organizację  Otwartego  Turnieju  Piłki  Plażowej 
przenosi się kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 4170.
Rozdział 92695 pozostała działalność
Zmniejsza się o kwotę 67.855,00 zł plan wydatków majątkowych na budowę 
nowego pomostu na Nowej Plaży nad jez. Sarcz.
Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Zwiększa  się  plan  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  2.480,00  zł  na 
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wyodrębnionym rachunku Szkoły Podstawowej Nr 3.

Nikt do zaproponowanych zmian nie wniósł uwag.
Projekt  uchwały w wyniku glosowania przyjęto jednogłośnie  pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  o  obligacjach  była  już  mowa  na 
komisjach  i  sesji,  jeśli  ktoś  ma  pytania  to  odpowiedź  pan  Burmistrz  mu 
udzieli.
Nikt nie miał uwag i zapytań do projektu uchwały.   
Projekt  uchwały w wyniku glosowania przyjęto jednogłośnie  pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXII/177/16  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  obciążenia 
nieodpłatną służebnością przesyłu działek nr 1939/13, 1941/12 i 1861/1 w 
Trzciance. 

Nikt do zaproponowanych zmian nie wniósł uwag.
Projekt  uchwały  w  wyniku  glosowania  przyjęto  jednogłośnie   pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania  na 
terenie miasta Trzcianki oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobów 
ich pobierania.
Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że ustala się strefę płatnego parkowania na 
drogach publicznych na terenie miasta Trzcianki,  obejmującą parking przy 
zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego i Tadeusza Kościuszki.
Obszar strefy, o której mowa   oznaczony jest w załączniku do uchwały.
Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 16.00 pobiera się opłatę.
Opłaty, o których mowa   nie pobiera się w dni świąteczne, ustawowo wolne 
od pracy.
Ustala się następujące stawki opłaty, o której mowa:
za parkowanie do pół godziny - 0,50 zł
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za parkowanie przez godzinę -1,00 zł
za parkowanie w drugiej godzinie - 1,20 zł
za parkowanie w trzeciej godzinie - 1,40 zł
za parkowanie w czwartej i każdej kolejnej godzinie - 1,00 zł
Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 150,00 zł za miesiąc na 
określony pojazd.
Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
osób  niepełnosprawnych  oraz  osób  przewożących  osoby  niepełnosprawne 
posiadających upoważnienie  określone w art.  8 ustawy z dnia  20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) - za 
pierwsze  60  minut  postoju,  po  pobraniu  bezpłatnego  biletu;  oznaczonych 
pojazdów pogotowia energetycznego oraz pogotowia gazowego.
Opłaty  za  parkowanie  uiszcza  się  z  góry  za  przewidywany okres  postoju, 
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania.
Opłatę za parkowanie uiszcza się poprzez wykupienie biletu parkingowego w 
parkomacie lub bezgotówkowo za pomocą telefonu komórkowego.
Minimalna opłata wynosi 0,50 zł.
Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
Opłatę abonamentową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Uiszczenie opłaty abonamentowej nie gwarantuje miejsca postoju.
Bilet  z  parkomatu,  abonament  miesięczny,  dowód  wniesienia  opłaty  za 
pomocą  telefonu  komórkowego  oraz  identyfikator  osób  należy  wyłożyć 
wewnątrz pojazdu,  za przednią szybę,  w sposób umożliwiający odczytanie 
treści.
Do  kontroli  prawidłowego  opłacenia  czasu  parkowania  w  strefie  płatnego 
parkowania  upoważniony  jest  kontroler  wyznaczony  przez  Burmistrza 
Trzcianki.
2. Zaświadczenie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty kontroler 
umieszcza za wycieraczką samochodu. Utrata zawiadomienia nie zwalnia z 
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w § 7.
§  7.  1.  Za  nieuiszczenie  opłaty  za  parkowanie,  zgodnie  ze  stawkami 
określonymi w uchwale oraz parkowanie ponad opłacony czas, pobiera się 
opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
Opłatę  dodatkową  wnosi  się  w  formie  gotówkowej  w  kasie  Urzędu 
Miejskiego Trzcianki lub przelewem na rachunek bankowy gminy Trzcianka.
W  przypadku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  w  dniu  zawiadomienia  o 
stwierdzeniu  parkowania  bez  uiszczenia  opłaty  albo  w  najbliższym  dniu 
roboczym po tym dniu, opłata dodatkowa wynosi 20 zł.
W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej przelewem, za dzień uiszczenia 
opłaty uznaje się dzień polecenia przelewu na rachunek gminy Trzcianka.
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Opłata  dodatkowa  jest  anulowana  w  przypadku  okazania  właściwemu 
stanowisku w Urzędzie Miejskim Trzcianki:
1) abonamentu ważnego w dniu wystawienia zaświadczenia, o którym mowa 
w §6 ust. 2;

2) ważnej karty parkingowej oraz ważnego biletu bezpłatnego pobranego w 
parkomacie na czas postoju.

 
Projekt  uchwały  w  wyniku  glosowania  przyjęto  jednogłośnie   pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. 
27 Stycznia i rzeki Trzcinicy.  

Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że plan ma na celu określenie nowych zasad 
zagospodarowania istniejących terenów inwestycyjnych, a także planowanych 
do zainwestowania. Ustala zasady  zagospodarowania przestrzennego w całym 
obszarze.

Projekt  uchwały  w  wyniku  glosowania  przyjęto  jednogłośnie   pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w północno – 
zachodnim rejonie jeziora Sarcz. 

 
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  współwłaściciel  działek  zwrócił  się  z 
wnioskiem  do  Burmistrza  Trzcianki  o  opracowanie  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Inwestor  planuje  zagospodarować  teren 
zgodnie z warunkami jakie znajdują się w studium.

Nikt do zaproponowanych zmian nie wniósł uwag.
Projekt  uchwały  w  wyniku  glosowania  przyjęto  jednogłośnie   pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
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planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  obrębie 
geodezyjnym Siedlisko. 

 
Projekt  uchwały  w  wyniku  glosowania  przyjęto  jednogłośnie   pozytywnie. 
Głosowało  9 radnych, radny Mariusz Łuczak nie uczestniczył w glosowaniu.  

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LXIII/482/14  Rady 
Miejskiej  Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie wieloletniego 
planu  rozwoju   i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń 
kanalizacyjnych na  lata  2014-2016,  zmienionej  uchwałą  Nr VIII/62/15 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  23  kwietnia  2015  r.  w  sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji  urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie  gminy  Trzcianka,  których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina  Trzcianka,  warunków  oraz  opłat  za  korzystanie  z  tych 
przystanków. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że ustawa o transporcie publicznym określa, 
że  wskazanie  przystanków  określa  gmina,  których  jest  właścicielem bądź 
zarządcą, ona też określa warunki i zasady korzystania z tych obiektów oraz 
ustala opłaty z tego tytułu.  
 Projekt uchwały w wyniku glosowania przyjęto jednogłośnie  pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

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

     
Projekt  uchwały w wyniku glosowania przyjęto jednogłośnie  pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 
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12. Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wniesienia przez gminę 
Trzcianka  wkładu  niepieniężnego  do  Trzcianeckiego  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance. 

 
Projekt  stanowiska w wyniku glosowania przyjęto jednogłośnie  pozytywnie. 
Głosowało  10 radnych. 

Ad. 6. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.

Lipiec 

Przerwa urlopowa

Sierpień

1.  Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance:

a)  gospodarka wodno-ściekowa w gminie Trzcianka,

b)  plan rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych, deszczowych       
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019. 

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.

Wrzesień
1. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  gminy Trzcianka.  
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.

Październik

1. Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych w gminie w zakresie:
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a) dróg, chodników, jezdni,

b) oświetlenia.
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.

Listopad
1. Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych,  ocena  dotychczasowych  działań 

gminy   w tym zakresie. Analiza współpracy z innymi podmiotami.
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.

Grudzień

1. Prace nad budżetem gminy na rok 2017. 
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.

Plan pracy komisja przyjęła jednogłośnie, głosowało 9 radnych. 

Ad. 7. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków. 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia.
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Przewodniczący komisji poinformował, że kolejnym tematem posiedzenia 
będzie Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance gospodarka wodno-
ściekowa w gminie Trzcianka,  plan rozwoju  i modernizacji urządzeń 
wodociągowych, deszczowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019. 

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

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak

 

 


