
Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 9 lutego 2015 r.

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

1. Pani  Grażyna Zozula Zastępca  Burmistrz Trzcianki,

2. Pani Agnieszka Ciemachowska Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego 
Trzcianki.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 16.00 do godziny 18.00 i odbyło się w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Posiedzenie protokołowała inspektor 
Maria Boduszek.

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący  komisji  przywitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu, 
zapoznał z wcześniej wysłanym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  nr 3/15 z posiedzeń komisji z dnia 26 stycznia 2015 
r.         

4.   Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 – wypracowanie 
stanowiska komisji.  Pismo Klubu radnych PSL  - uzupełnienie do tworzonej 
obecnie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na kata 2015-2020. 

5.   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

6.Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:

1) Pismo WUSI  dot. przebudowy placu Pocztowego w Trzciance,

7.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

8.   Informacja na temat  remontu sali sesyjnej. 

9.  Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
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Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonał Przewodniczący 
komisji Tomasz Tomczak 

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad.
Porządek  obrad  został  przyjęty  w  głosowaniu,  jednogłośnie.  Głosowało  10 
radnych. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  nr 3/15 z posiedzeń komisji z dnia 26 stycznia             
2015 r.      
Protokół  nr  3/15  z  dnia  26  stycznia  2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie  w 
głosowaniu, za 10 radnych.    

Ad.4. Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 – wypracowanie 
stanowiska komisji.  Pismo Klubu radnych PSL  - uzupełnienie do tworzonej 
obecnie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na kata 2015-2020. 

Przewodniczący komisji  odczytał uwagi do Strategii zgłoszone przez inne stałe 
komisje Rady Miejskiej, uwagi stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji   stwierdził,  że  klub  PSL  także  wniósł  uwagi  do 
Strategii, członkowie komisji otrzymali ten dokument wraz z zawiadomieniem 
na  komisję.  Przedstawił  harmonogram  prac  nad  strategią,  a  mianowicie,  że 
można zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do protokołu bądź na piśmie, tak jak 
klub PSL,  czy też tak,  jak to  zrobił  radny Krzysztof  Jaworski,  który   spisał 
główne  oczekiwania,  zmiany  w  Strategii  Rozwoju  Gminy  Trzcianka.    . 
Wszystkie  otrzymane  wnioski  zostaną  przekazane  tym,  którzy  opracowują 
Strategię, jako wnioski, które wpłynęły do komisji i zostały przez radnych także 
zgłaszane.  Potem odniesiemy się do opracowania jakie otrzymamy od autorów 
Strategii po uwzględnieniu bądź nie otrzymanych wniosków. 

 

 Przewodniczący komisji   zgłosił swoje następujące uwagi do Strategii:

- opracowana strategia winna być na co najmniej okres 15 letni, a nie na okres 
pięciu  lat.  Jest  za  tym  aby  w  Strategii  nie  był  wpisany  okres  na  jaki  jest 
opracowana Strategia, lecz wpisać: Strategia Rozwoju Gminy. Jeśli  musi  być 
określony okres, to zaproponował  okres 2015-2020. Nie   chciałby zamknąć 
strategii do roku 2020. 

-  należy wpisać  duże albo drogie  cele  inwestycyjne takie  jakie  Rada będzie 
uważała żeby  w gminie   wykonać:
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      - obwodnica;

      - pływalnia;

      - centrum kultury z salą widowiskowo-kinową;

      -  przebudowa  centrum  miasta   z  placem  Pocztowym  i  z  terenami 
przyległymi;

      -  budowa dróg;

      -  budownictwo mieszkaniowe w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
gminy ( budownictwo socjalne, komunalne, TTBS, spółdzielcze); 

      -   monitoring strategii  (kto, kiedy i w jaki sposób) jeśli są parametry, które  
trzeba  monitorować,    np.  w dziale  oświaty,  w  analizie  gminy  nie  są  ujęte 
parametry,  które  jego  zdaniem  wymagają   monitorowania.  Zaproponował 
o dołożenie tych parametrów, które winny być monitorowane i aby można je 
łatwo zmierzyć. Wtedy można monitoring zrobić we wszystkich wartościach. 
Monitoring polegałby na tym, że co dwa lata należy nanosić do  tabeli  dane 
i przez to stworzy się obraz monitorowanego zadania. Następnie   np. Komisja 
Gospodarcza  zapoznałaby  się  z  monitoringiem  i  przedstawiłaby  stanowisko 
Radzie Miejskiej.  Analiza może być robiona w Urzędzie, nie musi być robiona 
przez firmę zewnętrzną.

Radny Robert  Szukajło stwierdził,  że   radny  Krzysztof  Jaworski  wyręczył 
radnym i  przesłał  swój  materiał  do  strategii,    jest  w  nim wiele  zagadnień 
poruszonych, jakie należy uzupełnić, a jakie ewentualnie wyrzucić.  Zgadza się 
także  z  tymi  propozycjami.   Wnioskuje  o  uzupełnienie  akapitu  na  str.  5 
Strategii, odczytał zapis:

„Strategia rozwoju gminy to programowanie przyszłego działania samorządu. 
Dlatego  niezwykle ważne jest hierarchizowanie celów, ponieważ nigdy nie ma 
możliwości  jednoczesnej  realizacji  wszystkich potrzeb.  W pierwszym rzędzie 
należy  realizować  cele  umożliwiające  przyszły  rozwój  gminy.  Poprosił 
o dopisanie: „ze środków zewnętrznych”.  Uważa, że w tym akapicie należy 
uzupełnić o czasokres tej strategii. 

Natomiast  w samych celach strategicznych   i działaniach operacyjnych należy 
wpisać  wsparcie  dla  przedsiębiorstw  lokalnych  w  ramach  kierunków 
partnerstwo  publiczno  -  prywatne.    W  celu  operacyjnym  2.1   dodałbym 
partnerstwo publiczno-prywatne.  Zaproponował aby opracowanie radnego K. 
Jaworskiego oraz  jego zgłoszony  wniosek  przyjąć  do Strategii  jako wniosek 
komisji. 
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Przewodniczący  komisji  powtórzył,  że  w chwili  obecnej  są  dwa dokumenty 
a  mianowicie  stanowisko  klubu  PSL  i   dokument  radnego  Krzysztofa 
Jaworskiego  oraz  uwagi  jego  oraz  komisji,  poprosił  o  przekazanie  tych 
wniosków  i  opracowań  osobom,  które  tą  Strategie  opracowują  w  celu 
odniesienie się do zgłoszonych uwag. 

Pani  Grażyna  Zozula   zastępca  Burmistrza  Trzcianki  stwierdziła,  że  właśnie 
takie  było założenie.  Autorzy ustosunkują się  do uwag,  powiedzą,  co należy 
uwzględnić, a co nie, a co powinno być w innym dokumencie a nie w strategii. 
Nie potrzeba szczegółowo sprawdzać czy dane uwagi się powielają czy też nie, 
od tego jest firma, która to opracowała. 

Radny  R.  Szukajło  stwierdził,  że  jeśli  komisja  pochyliłaby  się  nad  każdą 
zgłoszoną propozycją, to w pewnych punktach te opracowania są spójne. Jest 
dobry pomysł aby dzisiaj  na komisji  wypracować harmonogram prac, jest to 
dobry kierunek. 

Przewodniczący komisji porosił o dostarczenie radnym otrzymanej  Strategii od 
radnego Krzysztofa Jaworskiego. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że klub PSL zaproponował wnioski i uwagi do 
Strategii do rozważenia. Jeśli chodzi o ujednolicenie strategii z programami Unii 
Europejskiej,  to ta Strategia tworzona jest  na bardzo krótki okres czasu.  Jest 
tworzona po to, aby środki zewnętrzne wykorzystać czy z Unii Europejskiej czy 
z innych Programów Pomocowych. Uważa,  że należy strategię ujednolicić w 
taki  sposób,  że  jest  w  Urzędzie  człowiek,  który  jeździ  na  szkolenia 
a Burmistrz cały czas twierdzi, że ten człowiek jest osobą kompetentną do tego 
aby  środki zewnętrzne dla gminy ściągać. Może należy zapytać tego człowieka, 
żeby  poinformował  radnych,  jakie  są  możliwości  pozyskania  środków 
zewnętrznych. Z gminy jeździ człowiek na szkolenia i  bierze w nich czynny 
i aktywny udział, może należy poprosić go aby zreferował radnym  możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych. Przedstawi swój punkt widzenia a propos 
wykorzystania środków zewnętrznych.  Powie, jakie cele należy w tej strategii 
umieścić.  Opracowane  dokumenty  powinny  czemuś  służyć.  Pan 
Przewodniczący komisji powiedział, że po 2 latach będzie można w jakiś sposób 
to zmierzyć i przedstawić taką analizę Radzie. Jeśli strategia ma być tworzona 
na 5 lat,  to dobrze byłoby w połowie taką ocenę przeprowadzić. Powiedział, 
odnośnie  współpracy  jednostek  samorządowych  z  Urzędem,    że  taka 
współpraca  winna  być,  są  tam  dyrektorzy  i  jako  jednostka  winni  sami 
o  pieniądze  startować.   Podał  przykład  Czarnkowa,  gmina  skorzystała  ze 
środków i buduje obwodnice, zdobyli 80 milionów zł. z RPO. Jest to program 
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dla Wielkopolski. Zadał pytanie, dlaczego nasza gmina po te środki nie sięga. 
Pracownik w naszej gminie powinien się szkolić aby się nauczył i  przekazał 
wiedzę radnym.  Będzie tworzone WPI, Strategia winna się wpisywać w WPI. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że w zatwierdzonym planie pracy komisji 
jest napisane pozyskiwanie środków europejskich. Na ostatniej sesji krążyło, że 
można się zapisać na szkolenie. Strategia powinna być dłuższa, na 5 lat to nie 
jest strategia, powinna ona odpowiadać, co chcemy, co będziemy widzieli za np. 
lat  20, takie powinno być myślenie strategiczne.   W chwili  obecnej robi się 
strategię aby pozyskać środki zewnętrzne. Jeśli się pojawiają jakieś środki nie 
ujęte w tej strategii można strategię zmienić. Nie jest to dokument sztywny, nie 
wymaga  środków  finansowych.  WPI  jest  to  dokument  uszczegółowiający 
strategię,  obejmujący  6-8  lat.  Takie  były  poprzednie  WPI.  WPI  powinno się 
bardzo dokładnie odnosić do możliwości finansowych gminy. Zgadza się, aby 
osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych obecna była na 
komisji gospodarczej, Jeśli będą na ten temat szkolenia, to on chętnie weźmie 
udział. 

Radny  Józef  Łastowski  stwierdził,  że  należy  te  uwagi  przekazać  do  firmy 
opracowującej  strategię,  potem firma  przekaże  nam nowy dokument.   Zadał 
pytanie, co będzie jeśli część wniosków nie będzie uwzględnionych. 

Przewodniczący  komisji  uważa,  że  wtedy  można  stanowiskiem  Rady  czy 
komisji   domagać się o wpisanie danych wniosków. 

Radny R. Szukajło stwierdził,  że do strategii  winna być wpisana obwodnica, 
jeśli chodzi o pływalnię to ma sceptyczny stosunek. Przychyla się do Centrum 
Kultury,  do  przebudowy  centrum  miasta.  Budowa  dróg  jest  już  zawarta  w 
strategii i tak samo WPI. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to brak jest kierunków 
jednoznacznych i  konkretnych celów, ale jest za, a także za monitorowaniem 
zadań. Należy zastanowić się czy budujemy pływalnię, czy też nie. 

Przewodniczący  komisji    stwierdził,  że  pływalnia,  to  hasło  jeśli  poprzedni 
Burmistrz realizowałby zapisy WPI, to pływalnia pewnie byłaby. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że można strategię zrobi

 ogólną bez określania konkretnych celów. Powinno być tak, że radni dążyliby 
do  opracowania  i    do  konkretnych  celów.  Pływalnia  to  nie  zbytek,  to  jest 
kultura, co prawda fizyczna ale kultura. Kultura niesie za sobą nakłady, nie jest 
to miejsce na zarabianie pieniędzy ale na uspołecznienie ludzi. Powiedział, że 
należy podjąć współpracę z instytucjami, które wdrażają programy europejskie 
jak  Urząd  Marszałkowski,  Wojewoda,  Fundusz  Ochrony  Środowiska.  Zapisy 
muszą  być bardziej konkretne.    Strategia powinna patrzeć długofalowo. Środki 
będą zaraz rozdawane, należy teraz podejść z konkretnymi celami, co chcemy 
robić.
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Przewodniczący  komisji  podsumowując  dyskusje  stwierdził,  że  wszelkie 
wnioski i dokumenty należy przekazać do tych, którzy tworzą strat.

Ad.5.   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że  w porządku najbliższej  sesji  są  cztery 
projekty  uchwał  dotyczące  współdziałania  z   powiatem  czarnkowsko  – 
trzcianeckim przy realizacji zadania. Projekty są formalnym uszczegółowieniem 
zapisów zawartych w budżecie gminy na 2015 r. Stwierdził, że w tym momencie 
nie ma potrzeby dyskutować nad tymi projektami. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki projekty zaopiniowała pozytywnie. 

a) współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko  –  trzcianeckim  przy  realizacji 
zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego 
i wyścigów rowerowych,

Projekt  uchwały  dotyczy  organizacji  i  przeprowadzenia  drugiej  edycji 
wyścigów  rowerowych  oraz  biegu  ulicznego  om.  T.  Zielińskiego  w 
Trzciance w dniach 26-27 września 2015 r. 

Komisja w wyniku glosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych.

b) współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko  –  trzcianeckim  przy  realizacji 
zadania z zakresu promocji,  
Zadania  z  zakresu  promocji  gminy  Trzcianka  realizowane  są  przez 
wychowanków MDK. Przekazane  środki umożliwiają udział najbardziej 
uzdolnionej grupie dzieci i młodzieży w konkursach i festiwalach o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Środki przeznacza się 
na pokrycie kosztów akredytacji, dojazdów i noclegów. 

Komisja w wyniku głosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych. 

c) współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko  trzcianeckim  w  zakresie 
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance, 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 
90 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, pozostałe 10 % 
zobowiązane są pokryć samorządy.  Roczny koszt utrzymania 1 uczestnika 
WTZ wynosi 16,440 zł, w roku 2014 PEFRON przekazał na 1 uczestnika 
kwotę  14.796  zł,  pozostałe  16.44 zł  dofinansowały  samorządy.   Powiat 
czarnkowsko-trzcianecki  prowadzi  3  warsztaty  terapii,  skupiając  90 
uczestników. Z racji ogromnego  obciążenia finansowego, Starosta Powiatu 
zwrócił się z prośbą o 4 % współfinansowanie z budżetu gminy Trzcianka 
kosztów uczestnictwa naszych mieszkańców.

Komisja w wyniku głosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych. 

d) współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko  –  trzcianeckim  przy  realizacji 
zadania  z  zakresu  organizacji  turnieju  szachowego  pn.  „V 
Międzynarodowy  Memoriał  Szachowy  im.  Ferdynanda  Dziedzica  – 
Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich”,

Projekt  uchwały  dotyczy  zadania  realizowanego  we  współpracy  z 
powiatem,  którego  organizatorem będzie  MDK  w  Trzciance.  Memoriał 
szachowy  im.  Ferdynanda  Dziedzica  wpisał  się  już  na  stałe  w 
międzynarodowy  i  ogólnopolski  kalendarz  imprez.  W  roku  bieżącym 
odbędzie  się  5  edycja  turnieju.  Jest  to  największy  jednodniowy  turniej 
szachowy w Polsce, który gości zawodników z kraju i zagranicy. Stanowi 
doskonałą promocję miasta i gminy Trzcianka.

Komisja w wyniku glosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych. 

e)  zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Regulaminu  utrzymania  czystości 
i porządku na terenie gminy Trzcianka”,

Pani Agnieszka Ciemachowska poinformowała, że w związku ze zmianą 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu w czystości 

7



i  porządku  w  gminach,  zaistniała  potrzeba  zmiany  zapisów  w zakresie 
częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych  oraz  w  związku  z 
ogłoszonym  przetargiem.    W  dotychczasowym  brzmieniu  uchwały 
częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych 
z  nieruchomości  jednorodzinnych  zlokalizowanych  na  terenie  miasta 
określona była nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jednak zgodnie z art. 6r ust. 
3b znowelizowanej ustawy, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 
okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa 
tygodnie  z  zabudowy  jednorodzinnej.  W  związku  z  powyższym 
uzasadnione  jest  dokonanie  zmiany  częstotliwości  odbioru  odpadów 
komunalnych zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na 
terenie  miast  z  raz  w  miesiącu  na  raz  na  dwa  tygodnie.  Jednocześnie 
wprowadzone  w  nowelizacji  ustawy  zapisy  umożliwiają  zmniejszenie 
częstotliwości  odbioru  odpadów  biodegradowalnych.  W  związku 
z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany w poniżej wskazany sposób:

Było w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – raz w tygodniu, a okresie 
od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie,

Jest w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz w miesiącu. 

Ponadto  wprowadzone  zmiany  dotyczą  kolorystyki   pojemników  do 
selektywnej  zbiórki  szkła.  Dotychczasowe  zapisy  dopuszczały  zbiórkę 
szkła w pojemnikach w kolorze zielonym lub białym. Jednak z uwagi na to, 
że na terenie gminy funkcjonują pojemniki   do zbiórki szkła w kolorze 
zielonym, kolor biały został wyeliminowany. 

Przewodniczący  komisji  zapytał   w  par.2  p.4)  sposób  gromadzenia 
odpadów  komunalnych,   „a)  w  zabudowie  jednorodzinnej  odpady 
komunalne zbierane s ą w sposób selektywny w systemie u źródła i należy 
gromadzić  je  w  pojemnikach  wyposażonych  w  worki  lub  w  workach 
oznaczonych  odpowiednimi  kolorami,  w  stosunku  do  każdego  rodzaju 
odpadu zbieranego selektywnie”, czy w pojemniki wkłada się worki.

Pani A. Ciemachowska stwierdziła,  że tak, bo taki jest  zapis w umowie 
z przedsiębiorcą wyłonionego w drodze przetargu.  
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Komisja w wyniku glosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych. 

f) wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  przygotowany  projekt 
uchwały nie  zmienia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały związana jest ze 
zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminie. 
Wprowadzono do ustawy art. 6k ust. 3 w brzmieniu:” Rada gminy określi 
wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,  jeśli 
odpady komunalne nie są w sposób  selektywny zbierane i odbierane, nie 
wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio 
dwukrotną wysokość maksymalnej stawki określonej w ust. 2a za odpady 
komunalne  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny.  Zapis 
dotychczasowy,  sprzed  nowelizacji  wskazywał,  iż  „Rada  Gminy  określi 
niższe  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeśli 
odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny”. 
Reasumując  zmienia  się  podejście  ustawodawcy  do  zbiórki  odpadów 
komunalnych.  Selektywne  gromadzenie  odpadów  określone  jest  jako 
podstawowy sposób zbiórki odpadów, natomiast sankcją za nieselektywna 
zbiórkę odpadów są wyższe stawki opłaty.
Zgodnie  z  komunikatem  wydanym  przez  Ministra  Środowiska 
z 30.01.2015 r. w przypadku, gdy treść dotychczasowej uchwały nie jest 
sprzeczna z znowelizowaną ustawą – można przychylić się do poglądu, że 
uchwała taka pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i  wejścia w życie 
nowej uchwały. 

Komisja w wyniku glosowania zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Głosowało 10 radnych. 

g) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez 
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,
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Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  w  związku  ze  zmianą 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu w czystości 
i  porządku  w  gminach,  zaistniała  potrzeba  zmiany  zapisów  w zakresie 
częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych,  która  wprowadziła  art. 
6 r ust. 3d w brzmieniu: „Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa  także 
tryb  i  sposób  zgłaszania  wniosków  przez  właścicieli  nieruchomości 
przypadków  niewłaściwego   świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez 
prowadzącego  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych”. 
Z uwagi na fakt, że dotychczasowa uchwała nie określała zadań , o których 
mowa  w dodanym wyniku nowelizacji ustawy art. 6 r. ust. 3d, niezbędne 
jest  podjęcie  uchwały  nowej  przez  Rade  Miejską  Trzcianki,  która 
uwzględni  znowelizowane  przepisy.  Uszczegółowieniu  poddane  zostały 
również  zasady  dotyczące  przyjmowania  odpadów  komunalnych 
w  punkcie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych.  Także 
doprecyzowane  zostały  zasady  przekazywania  mieszkańcom 
harmonogramu odbioru śmieci. Zgodnie z art. 6 r.  ust. 3b znowelizowanej 
ustawy,  częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych   w  okresie  od 
kwietnia  do października  nie może być rzadsza  niż raz na dwa tygodnie 
z zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym , uzasadnione jest 
dokonanie  zmiany   częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych 
zmieszanych z zabudowy  jednorodzinnej zlokalizowanej na terenie miast 
„ raz w miesiącu” na  „ raz na dwa tygodnie”. Jednocześnie wprowadzone 
w  nowelizacji  ustawy  zapisy  umożliwiają  zmniejszenie  częstotliwości 
odbioru   odpadów  bidegradowalnych.  Biorąc  powyższe  zasadne  jest 
dokonanie zmiany:  

Było -  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – raz w tygodniu, a w 
okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie.

Jest - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz w miesiącu.

Ponadto wprowadza się   zmiany kolorystyki pojemników do selektywnej 
zbiórki  szkła.   Dotychczasowe  zapisy  dopuszczają  zbiórkę  szkła  w 
pojemniki w kolorze zielonym lub białym. Jednak z uwagi na fakt, że na 
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terenie gminy funkcjonują tylko pojemniki w kolorze zielonym, kolor biały 
został wyeliminowany.

 
Przewodniczący  komisji  zgłosił  wniosek   o  wykreślenie  w par.  6  w p.1) 
adres: aborucka@trzcianka.pl i wpisanie adres neutralny żeby nie potrzeba 
zmieniać uchwały gdy pani Borucka przestanie np. pracować. 

Pani A. Ciemacchowska stwierdziła, że adres ten będzie zastąpiony  adres: 
rolnictwo@trzcianka.pl

Komisja  wnioskuje  o  wykreślenie  w  par.  6  w  p.1)   adres: 
aborucka@trzcianka.pl i wpisanie adres neutralny.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 radnych. 
Komisja  w  wyniku  glosowania  zaopiniowała  projekt  uchwały   wraz  z 
przegłosowanym wnioskiem pozytywnie. Głosowało 10 radnych. 

h) zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/256/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
7 lutego 2013 r.  w sprawie podziału Gminy Trzcianka na stałe obwody 
głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz  siedzib  obwodowych 
komisji wyborczych, 

Pani  Grażyna  Zozula  zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  projekt  został 
przygotowany w związku z niedogodnościami mieszkańców naszej gminy po 
ostatnich wyborach. Kontrowersyjna siedziba była w Szkole w Przyłękach, na 
wniosek mieszkańców zmieniono lokal na Rychlik. 

Radny  Józef  Łastowski  stwierdził,  że  Komisja  Rolna  rozpatrywała  ten 
projekt,  część  wniosków  mieszkańców  jest  uwzględniona  w  nowym 
projekcie.  Jest mieszkańcem osiedla XXX lecia, mieszkańcy są zadowoleni, 
że lokal wyborczy powstał w Nadleśnictwie.

Radny  Robert  Szukajło  wnioskuje  o  przewrócenie  siedziby  obwodowej 
komisji wyborczej nr 13 do MDK.

Radny Ryszard Wilant  prosi o rozpatrzenie możliwości utworzenia siedziby 
obwodowej komisji wyborczej we wsi Radolin.
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Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  wtedy  mieszkańcy  Nowej  Wsi  będą 
musieli dojechać do Radolina, bo jest jeden obwód do glosowania. Zmieniło 
się glosowanie na jednomandatowe okręgi więc tak jest. 

Radny  Andrzej  Moszyński  prosi  o  rozpatrzenie  możliwości  utworzenia 
siedziby obwodowej komisji wyborczej we wsi Niekursko.

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie,  na  które  wybory   ten  projekt  jest 
przygotowywany. Podsumowując dyskusje  prosi o wyjaśnienie, na sesji, czy 
w danym obwodzie do glosowania mogą być np. dwie siedziby obwodowej 
komisji wyborczej – w dwóch wsiach.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że projekt jest przygotowany pod wszystkie 
wybory jakie będą. Jeśli chodzi o utworzenie nowych siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na wsiach, to po rozmowie z Biurem Wyborczym w Pile, 
nie ma takiej możliwości. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  w  obwodzie  nr  7  w  Trzciance   dlaczego 
siedziba obwodowej komisji  jest  Gimnazjum nr  1 a  nie Przedszkole nr  3. 
Zawsze lokalem był lokal w Przedszkolu. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że   w Przedszkolu nie ma miejsca aby były 
dwie siedziby obwodowych komisji wyborczych. Z sal przeznaczonych dla 
dzieci w przedszkolu nie można korzystać. 

 
i) przeniesienia grobów wojennych.

Pani Zastępca Burmistrza Trzcianki stwierdziła,  że charakter planowanej 
przebudowy pl. Pocztowego koliduje z istniejącym mauzoleum, w którym 
pochowano żołnierzy Armii Czerwonej, poległych na przełomie stycznia i 
lutego 1945 r.  W związku z powyższym, uzasadnione jest  przeniesienie 
grobów  wojennych  w  miejsce  ku  temu  przeznaczone,  a  mianowicie: 
oficerów  –  na  cmentarz  komunalny  w  Trzciance,  a  podoficerów  i 
szeregowych żołnierzy – na cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej 
Piła  –  Leszków.  W  związku  powyższym  Rada  Miejska  podejmując  tą 
uchwałę da delegację p. Burmistrzowi Trzcianki do podjęcia czynności w 
celu jej realizacji.
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Przewodniczący komisji zadał pytanie dlaczego dzieli się  pochówek żołnierzy 
na dwa cmentarze. Jego zdaniem należy    wszystkich żołnierzy przenieść na 
cmentarz komunalny w Trzciance. Poinformował, że do biura Rady Miejskiej 
wpłynęło pismo wraz z plikiem dokumentów od Stowarzyszenia Internowanych 
i  Represjonowanych w Siedlcach  z  oddziałem  w Pile   dot.   mauzoleum w 
centrum Trzcianki.   Cały  komplet  dokumentów znajduje  się  w  biurze  Rady 
Miejskiej  Trzcianki,  poprosił  członków  komisji  o  zapoznanie  się  z 
dokumentami. 

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  koszty  ekshumacji  pokrywa  gmina 
Trzcianka, natomiast koszt pochówku Wojewoda. 

Przewodniczący komisji wnosi aby   z par. 2 w p.1)  wykreślić część zdania: 
„oraz cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej Piła-Leszków”.

Komisja wnioskuje aby z par. 2 w p.1)  wykreślić część zdania: „oraz cmentarz 
wojenny z okresu II wojny światowej Piła-Leszków”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 radnych. 
Komisja w wyniku glosowania zaopiniowała projekt uchwały  wraz                     
z przegłosowanym wnioskiem pozytywnie. Głosowało 10 radnych. 

 
Pani  Grażyna  Zozula  poinformowała,  że  na  najbliższej  sesji  zostanie 
wprowadzony projekt uchwały dot. azbestu. 

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

1) Pismo WUSI  dot. przebudowy placu Pocztowego w Trzciance,

Komisja   zapoznała się z pismem WUSI i nie wniosła uwag, pismo stanowi 
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że rozdane zostało pismo  pana  Andrzeja 
Ciji  dotyczące  Placu  Pocztowego  w  Trzciance,  pismo  stanowi  załącznik  do 
protokołu. Stwierdził, że jutro jest na ten temat debata, więc na pewno komisja 
jeszcze się tym tematem zajmie albo pod koniec lutego, względnie na początku 
marca. 

 Poinformował  również,  że  wpłynęło pismo wraz z  plikiem dokumentów od 
Stowarzyszenia Internowanych i  Represjonowanych w Siedlcach z oddziałem 
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w Pile   dot.   mauzoleum w centrum Trzcianki.   Cały  komplet  dokumentów 
znajduje  się  w  biurze  Rady  Miejskiej  Trzcianki,  poprosił  członków  komisji 
o zapoznanie się z dokumentami. 

Ad. 7.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący  komisji   zapoznał  z  realizacją  wniosków  zgłoszonych  na 
ostatnim  posiedzeniu  z  dnia  26  stycznia  2015  r.  tj.  od  nr  1  do  4  (Rejestr 
wniosków komisji.) 

Radny  Witold  Perski  do  udzielonej  odpowiedzi  na  wniosek o  wycięcie, 
względnie przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych na ul. Dębowej w Trzciance 
wniósł uwagę, kiedy przeprowadzone zostaną cięcia pielęgnacyjne. 

    

Ad. 8.     Informacja na temat  remontu sali sesyjnej. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  chciałby  w tym punkcie  usłyszeć 
informację  na temat zaawansowania prac remontowych przy sali sesyjnej. Jaki 
jest postęp prac, jaki jest zakres prac, jaki został wybrany projekt, kiedy nastąpi 
przetarg. Na sesji 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że trwają rozmowy z kontrahentami, dochodzą 
nowe  rzeczy  związane  z  klimatyzacją,  stacja  do  klimatyzatora  ma  stać  pod 
szpitalem,  ale  to  są  szczegóły.  Trudno  jest  jej  więcej  powiedzieć,  jest 
przygotowany projekt i projekt techniczny. Zapytanie poszło o meble wraz ze 
specyfikacją. Dokumenty są w przygotowaniu i niebawem zostanie ogłoszony 
przetarg. 

Przewodniczący  komisji  zapytał  o  zakres  prac  dotyczący  remontu 
pomieszczenia  sali  sesyjnej,  była  dyskusja  na  sesji  także   pokazała  się  w 
internecie  wizualizacja.  Ma   pytanie  do  stanu  merytorycznego  zarządzania 
elektronicznym  obiegiem  dokumentów.  Czy  to  jest  uwzględnione   w 
planowanym remoncie.

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  jest  uwzględnione,  będzie  program 
elektroniczny,i sprzęt żeby można było elektronicznie nagrywać przebieg obrad. 
Można  będzie  elektronicznie  glosować.   Przy  każdym  stanowisku  będzie 
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mikrofon z kartą oraz z gniazdem z dostępem do Internetu i prądu. Każdy będzie 
mógł korzystać   z laptopa. Będzie zakupiony program wiec wszystko będzie 
wyświetlane na rzutniku i monitorach, wszystko robione będzie kompleksowo. 
Miejsca  będą  przystosowane  do  korzystania  elektronicznego.   Będzie 
klimatyzacja, wentylacja. Sala zostanie wydłużona, będzie ściana oddzielająca 
salę od widowni. 

Przewodniczący komisji zapytał czy sam program do obiegu elektronicznego 
dokumentów będzie zamontowany.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że szczegółów nie zna, ale pewnie tak. 
Program będzie w całości kupowany.

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Radny Z. Czarny wnioskuje o wycięcie przy Szkole Nr 3 konary drzew, które 
wiszą na lampach.

Poruszył sprawę, zgodnie z przypomnieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
z ostatniej sesji, dot. określenia się radnego, pełniącego inne funkcje społeczne.  

Radny  Witold  Perski  do  udzielonej  odpowiedzi  na  wniosek o  wycięcie, 
względnie przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych na ul. Dębowej w Trzciance 
wniósł uwagę, kiedy przeprowadzone zostaną cięcia pielęgnacyjne. 

Radny Józef Łastowski ponawia wniosek mieszkańców ul. Konarskiego z dnia 
23 września 2014 r. dot. budowy chodnika na tej ulicy.

Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. 
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółował Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Tomasz Tomczak
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