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Protokół Nr 6/ 14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 24 marca 2015 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Nieobecny  na  posiedzeniu  radny  Mariusz  Łuczak  Ponadto  w  posiedzeniu 
uczestniczył pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki.

Posiedzeniu przewodniczył  radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący komisji przedstawił wcześniej wysłany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  nr 5 /15 z posiedzeń komisji z dnia 23 lutego 2015 r.   
4.  Wieloletni Plan Inwestycyjny – WPI 2007-2015 analiza - założenia wstępne.

5. Inwestycje wspólne gminy Trzcianka z innymi podmiotami.

6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

9. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie 
gminy.

10. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji, przywitał wszystkich 
zebranych.
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Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek posiedzenia przyjęty został w głosowaniu jednogłośnie. Glosowało 9 
radnych. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 5 /15 z posiedzeń komisji z dnia 23 lutego 2015 r.  

Protokół Nr 5/15 z dnia 23 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowało 9 radnych.       

Ad. 4.   Wieloletni Plan Inwestycyjny – WPI 2007-2015 analiza - założenia 
wstępne.

Radni  otrzymali  Uchwałę  Rady  Miejskiej  Nr  XIV/71/07 z  dnia  27 września 
2007  r.  w  sprawie  wieloletniego  planu  inwestycyjnego  na  lata  2008-2015. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji radny Tomasz Tomczak stwierdził, że na dzisiejszym 
posiedzeniu  rozpoczną  się  prace  na  temat  opracowania  projektu  i  dalej 
uchwalenia  WPI.  Należy  dokonać  analizę  obowiązującej  na  dzień  dzisiejszy 
Uchwały  Rady Miejskiej Nr XIV/71/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 
wieloletniego  planu  inwestycyjnego  na  lata  2008-2015.    Stwierdził,  że 
analizując  obowiązującą  uchwalę      aby  zrealizować  zapisy  zawarte  w  tej 
uchwale należało przeznaczyć 110 milionów zł. W tym 41 milionów miały   być 
środki własne, dotacja 68 milionów zł.  Patrząc na realizację przyjętych zadań 
poinformował, że:

1) Budowa pływalni – nie zrealizowano,

2) Budowa Sali sportowej w Siedlisku oraz Gimnazjum Nr 2 w Trzciance - 
zrealizowano,

3) Budowa sieci wodociągowych na terenie wiejskich, nie ma danych,

4) Przygotowanie  do  budowy  obwodnicy,  poinformował,  że  jest  przyjęte 
Studium Uwarunkowań,
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5) Modernizacja dróg gminnych,   pewne rzeczy są już zrobione ale w rym 
zakresie jest wiele potrzeb,

6) Termomodernizacja  obiektów  oświatowych  SP  nr2,  SP  Łomnica,  SP 
Biała,  Przyłęki,  Rychlik,  G1,2,P1,2,3;TDK  BMiG,  Muzeum,  część 
obiektów  jest  zrobiona,  ale  są  obiekty,  w  których  termomodernizacja 
zostanie zrobiona w roku bieżącym,

7) Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Trzciance  oraz  we  wsiach  Siedlisko, 
Rychlik, Stobno, Wrząca, Przyłęki, Górnica, Biernatowo, Kępa, Runowo, 
Nowa Wieś.

8) Rozbudowa cmentarza komunalnego.  Zadanie jest realizowane.

9) Budowa boisk  sportowych przy szkołach podstawowych,  gimnazjach  i 
OSiR,

10)Budowa i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych,

11)Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł,

12)Modernizacja ul. Kościuszki, Placu Pocztowego oraz parku 1 Maja,

13)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.

Burmistrz  Trzcianki  odniósł  się  do  zawartych  zapisów  i  stwierdził,  że 
skierowane zostało do Przewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji z 
dnia  18.09.2014  r.  pismo  w sprawie  tworzenia  się  WPI.  Powiedział,  że  jest 
dziwna  sytuacja  odnośnie  środków  zewnętrznych  na  lata  2014-2020.  Na 
spotkaniach  dyskutuje  się  kiedy  zostaną  programy  uruchomione,  ale  nikt 
konkretnie nie jest  w stanie odpowiedzieć na to pytanie.  Na spotkaniu NGR 
wraz z LGDz  ustalono, że miesiąc grudzień będzie miesiącem kiedy wnioski 
będzie można składać. Planowany jest tylko program 50x50. Środki finansowe 
będą przekazane dopiero po wykonaniu zadania. Była mowa, że WRPO ruszy 
po I kwartale, ale zapis jest taki, że jeśli Bruksela zatwierdzi, to można ruszyć, 
jeśli nie, to można będzie ruszyć po  1 lipca. Ma obawę aby nie zrobić błędu jak 
poprzednio, że wpisano tak dużo zadań w   WPI z 2007 r, a warunek wykonania 
zadań będzie jeśli się dostanie środki unijne. to będzie wykonanie zadań.   Nie 
można  popełnić  takiego  samego  błędu,  że  w  WPI  wpisuje  się  chciejstwo  a 
potem będzie trudno wszystko zrealizować. Sugeruje aby debata nad WPI trwała 
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oraz  niech  wszyscy  przesyłają  swoje  informacje,  ale  radni  winni  ustalić,  że 
przyjęcie WPI będzie koniec czerwca. 

Przewodniczący Komisji radny Tomasz Tomczak stwierdził, że na pewno nie 
będzie  dzisiaj  przyjmował  WPI.  Poprosił  pana  Burmistrza  o  ocenę  WPI 
z  2007 r. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  samorząd  trzcianecki  nie  jest  w  stanie 
utrzymać pływalnię. Poprosił  pana Starostę, dyrektorów jednostek podległych 
gminę  i  powiat,  przedsiębiorców  i  osoby,  które  mogłyby  ponieść  koszty 
utrzymania inwestycji.  Taki obiekt nazwany byłby galeria, w nim mieściłyby 
się sale widowiskowe, pływania, sklepy, obiekty gastronomiczne. Stwierdził, że 
nikt nie podjął tego tematu.  Doszedł do wniosku, że prywatny biznes tego nie 
czuje. Dodał, że jeśli ktoś przekonuje, że pływalnia ma być, to niech wybuduje a 
gmina rocznie przekaże środki na nasze dzieci szkolne na naukę pływalnię. 

Radny Z. Czarny stwierdził że był na senacie, spotkaniu Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej, była dyskusja i było  rozliczanie radnych.  

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  temat  pływali  jest  tematem  nośnym 
a  zwłaszcza  przed  wyborami.  Nie  ma  zainteresowania  przedsiębiorców 
i prywatnych biznesmenów budową, to o czymś świadczy. Zastanawia się czy 
jest konieczność budowy basenu skoro wokół są baseny. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że budowa basenu nie jest obowiązkiem gminy. 
Gmina nie jest w stanie utrzymać sama pływalni. 

Radny  Robert  Szukajło  sugeruje  zwrócić  się  do  firm  nie  działających  w 
Trzciance może są zainteresowani budową basenu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  Trzcianka  przygotowała  ofertę  dot. 
warunków inwestycyjnych, że na naszym terenie są warunki i  może powstać 
obiekt Spa. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w okresie letnim w Gimnazjum Nr1 będzie 
remontowana  sala  sportowa.  Będą  tam  wykonane  podłogi,  oświetlenie 
i  zaplecze  sanitarne.   Stwierdził  jeśli  chodzi  o  budowę  sieci  sanitarnej 
i wodociągowej na terenie wsi,   radni winni w swojej dyskusji ukierunkować 
się na pewne sprawy. Zakończył się program aglomeracji, na tą chwilę zadania z 
tego zakresu można realizować na podstawie indywidualnego wniosku. WIOŚ 
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udzieli  kredytu  i  nawet  40  %  może  umorzyć.  Należy  określić,  które 
miejscowości trzeba podłączyć do oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej są 
wioski, że trzeba sztucznie wytwarzać, bo ludzie mało korzystają z kanalizacji 
sanitarnej na wsiach.  ZIK planuje likwidacje oczyszczalni ścieków we Wrzącej 
i podłączenie nitki do Trzcianki do oczyszczalni. Na tej bazie Stobno zostanie 
podłączone.     Dodał,  że jeśli  chodzi o wodociągi to realizowane są zadania 
wyłapujące mieszkańców o niskiej  strefie zabudowań. Powiedział,  że   każdy 
kilometr wybudowanej sieci automatycznie wchodzi na stan, a co za tym idzie 
nastąpi wzrost kosztów ceny wody. W tej materii nie można szaleć. Strata ZIK 
na wodociągach wiejskich jest 400 tys. zł, i tak samo na kanalizacji sanitarnej. 
Miasto ma ścisłą strefę zabudowań więc cena wody jest niższa. Poinformował, 
że prawnie gmina nie może pomóc w budowie i odwiercie studni. Mieszkańcy 
muszą utworzyć stowarzyszenie, wtedy mogą wystąpić do gminy o środki na 
budowę  studni  i  zrobienie  odwiertów.  Gmina  takie  stowarzyszenie  może 
wesprzeć.  Poinformował,  że  ma  pismo  od  Urzędu  Marszałkowskiego,  że  w 
planach  do  2020  r.  nie  będzie  ujęta  budowa  obwodnicy  miasta  Trzcianki. 
Dopiero po roku 2020 można się zwrócić o wpisanie inwestycji do planu. Do 
tego czasu trzeba uregulować pewne sprawy jak wykup gruntów i mieć studium. 
Może  być  większy  ruch  jeśli  wokół  przyszłej  inwestycji  stworzy  się  strefę 
gospodarczą inwestycyjną. Budowa obwodnicy to koszt ok. 200 milionów zł. 
Poinformował  odnośnie  modernizacji  dróg  gminnych,  powiedział,  że  będą 
robione osiedla nieutwardzone jak ulica Olchowa, Jarzębinowa, Orzechowa oraz 
ulice w kierunku wsi Łomnica. Także na obszarach wielskich będzie robiona po 
jednej ulicy na wsi. W tym roku we wsi Biała będzie robiona 1 ulica oraz droga 
do wsi Rychlik. W następnym roku wykonany zostanie projekt techniczny drogi 
w Siedlisku kolo szkoły. W Biernatowie zostanie wykona droga w wys. 200 m. 
Poinformował, że ma być program dla samorządów, gdyż z Obszarów Wiejskich 
mają  być  środki  na  drogi.  Program  ma  być  50x50.  Ulice  Królewskie  w 
Trzciance  na  razie  nie  będą  wykonane  gdyż trwa  rozprowadzenie  tam sieci. 
Poinformował, że na samorządy spadnie utrzymanie systemu melioracyjnego w 
Trzciance.  Jeśli  chodzi  o  termomodernizację  obiektów  oświatowych  to  jest 
wykonany projekt techniczny na wykonanie Szkoły w Łomnicy i w Białej. W 
trakcie  przygotowania  jest  projekt   wykonania  termo  Przedszkola  na  ul.  27 
stycznia.  Zgłoszone są programy na wykonanie termomodernizacji jednostek 
oświatowych i  kultury na koszt  8,5 miliona zł.   W założeniach jest,  że będą 
oszczędności. Dodał, że gmina podejmie starania żeby skorzystać z programu 
Jessica. Jeśli chodzi o cmentarz komunalny  to gmina jest w fazie opracowania 
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planu miejscowego, są już wskazane grunty i ustalona ich cena na wymianę z 
Lasami Państwowymi.   Będzie zawarty akt notarialny. Powiedział,  że czeka 
jeszcze    wylesienie,  a  mianowicie  do  1  ha  jest  to  bezpłatne  a  potem będą 
naliczone koszty w zależności od wieku i rodzaju drzewostanu.  Gmina chce 
wejść w system budowy grobów trzystopniowych. Dotychczas budowane były 
groby  dwustopniowe.  Jeśli  chodzi  o  składowisko  odpadów  komunalnych  to 
rekultywacja zostanie wykonana przez ZIK i należy wpisać to zadanie do WPI. 
Ustawodawca  w  roku  2012  nakazał  że  rekultywację  przeprowadzać  będzie 
firma, która zarządzała wysypiskiem. Kombud na to zadanie nie ma pieniędzy 
i nie może się zwrócić o środki zewnętrzne. Gmina pozwoliła zrobić manewr, że 
zarządzanie wysypiskiem przeniosła na ZIK. Rekultywacja to koszt przeszło 1 
miliona zł.  Budowa boisk – przy SP nr 2 jest zrobiony projekt techniczny na 
budowę boiska, jest zgłoszony projekt na dofinansowanie budowy. Łącznie ze 
Starostwem przymierzana jest realizacja budowy boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole  Szkół.   Budowa  boiska,  to  realizacja  wniosków  mieszkańców  ul. 
Fabrycznej.  Także jest projekt techniczny na budowę boiska w Białej.   Sprawa 
modernizacji ul. Kościuszki,   jest opracowany plan i będzie równolegle robiony 
obszar  w  okolicy  gdzie  obecnie  stoją  garaże  w  koło  Biedronki.  Będzie 
postawiony parkomat na ul. Kościuszki. Były  propozycje partycypacji kosztów 
także przez Biedronkę   ale nie przystali na propozycję. Jest dyskusja odnośnie 
wyjazdu z nowego parkingu. Jeśli chodzi o oświetlenie, to będą łatane  braki w 
różnych  obszarach  oraz  będą  testowane  lampy  solarowe.  Prowadzone  są 
rozmowy odnośnie wejścia w program na wymianę oświetlenia na ledowe. 

Burmistrz Trzcianki poinformował, że poprzedniej  Radzie zostało przekazane 
pismo  o  możliwości  zaangażowania  swoich  środków  majątkowych  od  roku 
2015 do 2020. Wykazane środki można pomnożyć przez 2 i to będzie wtedy 
bezpieczna granica realizacji zadań inwestycyjnych.  

Przewodniczący komisji odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej poprzedniej kadencji z dnia 18.09.2014 r. Cyt.:

„Uprzejmie informuję, że zakończony został kolejny etap pracy związanej

z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego na lata 2015 – 2020. Zebrano i poddano analizie propozycje

zadań inwestycyjnych składane przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców

Gminy. Przeanalizowano przedsięwzięcia proponowane przez poszczególne
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referaty Urzędu Miejskiego a wynikające z wcześniej opracowanych

koncepcji, dokumentacji technicznych, programów oraz nałożonych na Gminę

obowiązków, a także wstępnych informacji o możliwościach pozyskania

dofinansowania z funduszy unijnych.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowania wydatków majątkowych ze

środków własnych oraz z potencjalnych środków unijnych określone zostały

limity finansowe w poszczególnych latach. 

Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  przewiduje  możliwość  wydatkowania  ze 
środków własnych następujących kwot:

Rok                                              2015           2016        2017         2018      2019      2020     Razem

Limit wydatków majątkowych      4.100         5.100        6.700         4.100     6.400    6.900     33.300

[tys. zł]

Uwzględniając fakt, że nie wszystkie inwestycje będą uwzględnione

w WPI, limit własnych środków na sfinansowanie przedsięwzięć przyjętych

do WPI kształtuje się następująco:

Rok                                             2015           2016       2017       2018      2019       2020         Razem

Limit wydatków majątkowych     3.500         4.500      5.700       3.500    4.900       6.500        28.600

na WPI [tys. zł]

W projekcie WPI 2015-2020 uwzględnione zostały następujące

przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance.

O konieczności rozbudowy cmentarza dyskutowano, także na forum

Rady Miejskiej, od kilku lat. W chwili obecnej opracowywany jest
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokonano także

niezbędnych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

w sprawie zamiany gruntów w związku z poszerzeniem cmentarza.

Ze względu na niewielką ilość miejsc grzebalnych na obecnym

cmentarzu – realizacja zadania nie może być już odkładana.

2. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance.

Opracowana została dokumentacja techniczna a Marszałek

Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję w sprawie zamknięcia

wysypiska w Trzciance.

3. Budowa i remonty dróg na terenach wiejskich.

W latach 2015 – 2020 proponuję na realizację zadania kwotę 3.000 tys.

zł. O wskazanie konkretnych przedsięwzięć oraz kolejności ich

wykonywania proszę Radnych Rady Miejskiej, w szczególności

członków Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Komisji

Gospodarczej. Informuję jednocześnie, że jeszcze w tym roku złożony

zostanie wniosek o dofinansowanie remontu drogi do Rychlika ze

środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

4. Budowa infrastruktury komunalnej na terenie Trzcianki.

Przedsięwzięcie obejmuje grupę inwestycji związanych z infrastrukturą

komunalną – drogi, kanalizacje, oświetlenie uliczne. Podobnie jak

w działaniu poprzednim o wskazanie konkretnych zadań proszę

Radnych RM.

5. Termomodernizacja obiektów komunalnych.

Zadanie zostało zgłoszone do bazy przedsięwzięć realizowanych

z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Pilskiego Obszaru

Strategicznej Inwestycji. W roku bieżącym opracowana zostanie

dokumentacja techniczna termomodernizacji SP w Łomnicy i Białej.
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6. Rewitalizacja Placu Pocztowego.

Projekt obejmuje grupę inwestycji polegających przede wszystkim na

przebudowie Placu Pocztowego w połączeniu z modernizacją dworca

PKP w Trzciance. Zadanie zostało zgłoszone do bazy przedsięwzięć

Pilskiego Obszaru Strategicznej Inwestycji.

7. Modernizacja ul. Kopernika w Trzciance.

Zadanie planowane do realizacji od kliku lat. Do końca wrześnie br.

opracowana zostanie dokumentacja techniczna.

8. Budowa boiska sportowego przy SP2 i G2 w Trzciance.

W związku z zamiarem utworzenia w tych szkołach klas sportowych,

budowa boiska jest przedsięwzięciem koniecznym.

Przedstawione zadanie inwestycyjne wymagają uszczegółowienia,

określenia konkretnych przedsięwzięć i kolejności ich realizacji. Dotyczy to

w szczególności dróg i infrastruktury komunalnej. O uszczegółowienie tych

zadań proszę Radnych Rady Miejskiej Trzcianki.”

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  powołany  zespół  gminno-powiatowy. 
Celem pracy zespołu będzie opracowanie wspólnej jednostki kultury. Do końca 
maja zespół ma   opracowa

 taki raport, następnie będą podejmowane decyzje, co do dalszych prac w tym 
zakresie. 

Przewodniczący Komisji radny Tomasz Tomczak stwierdził, że jest wymieniona 
w piśmie, kwota środków własnych 28 mil. zł. Zadał pytanie, jak konstruować 
WPI, skoro nie ma wiedzy jakie środki będą uruchomione. Jak planować, czy 
tylko   własne  środki,  czy  też  wraz  z  zewnętrznymi.  Historia  pokazała, 
że  z  poprzedniego  WPI  niewiele  zostało  zrobione,  gdyż  zakładano  udział 
środków zewnętrznych. 

Radny  R.  Szukajło  stwierdził,  że  po  pokazaniu  przez  p.  Skarbnik  środków 
własnych pomnożonych przez 2 można planować inwestycje, jest to bezpieczne. 
Należy w WPI nanieść te inwestycje, o których dzisiaj mówimy.



10

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nakeży w WPI uwzględnić budowę ścieżek 
rowerowych pomiędzy jeziorami. Realizując inwestycje także trzeba sięgnąć po 
projekty tzw. miękkie. 

Przewodniczący Komisji radny Tomasz Tomczak zapytał, co należy umieścić w 
WPI,  czy  tylko  te  inwestycje,  które  są  najdroższe,  czy  też  wszystkie,  które 
chcemy wykonać. 

Radny  Józef  Łastowski  stwierdził,  że  rada  winna  się  skupić  na  dużych 
inwestycjach. Wybrać bazę, na której należy się skupić  jak plac Pocztowy, jest 
to duży projekt.

Radny Witold Perski stwierdził, że należy się skupić na placu Pocztowym gdyż 
zapewne  będzie  można  pozyskać  już  ostatnie  środki  zewnętrzne  na  jego 
wykonanie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że burmistrz wykonując zaplanowane inwestycje 
musi budżet gminy zadłużyć. Gmina musi udowadniać, że może zobowiązania 
spłacać. Warto sięgnąć po pożyczki długoterminowe. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Tomasz  Tomczak  stwierdził,  że  na  bazie 
dokumentu  z  poprzedniej  kadencji  z  dnia  18.09.2014  r.,    należy  dokument 
uzupełnić  i  uszeregować  go  w  odpowiednich  latach.  Dokument  poprawiony 
powinien trafić do radnych do dalszej dyskusji. Poinformował, że wnioski są na 
określone potrzeby, które zgłaszają ludzie ale gmina winna patrzeć szerzej.  Są 
potrzeby  pilniejsze  i  one  winny    być  uszeregowane,  są  także  możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że wiadomo na co można zdobyć środki 
ale nie ma na razie wiadomości o kryterium. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Tomasz  Tomczak  zadał  pytanie,  czy  należy 
zwrócić się do mieszkańców o składanie swoich wniosków do WPI. 

Radny R. Szukajlo stwierdził, że wnioski z inicjatywy Burmistrza były składane 
już w poprzedniej kadencji. Jest to świeża inicjatywa. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Tomasz  Tomczak  stwierdził,  że  zamykając 
dyskusje  w  tym  temacie,  to  komisja  oczekuje,  po  15  kwietnia,   kolejnej 
przymiarki  WPI  przełożonej   do  WPF  i  do  Strategii  Rozwoju  Gminy. 
Powiedział, że jest to ważna sprawa, więc na pewno trzeba zwołać jakieś osobne 
w  tym  temacie  posiedzenie  komisji,  przedłożony  dokument  winien  być 
uzupełniony o zestawienie wniosków jakie  wpłynęły do WPI. 

Ad. 5. Inwestycje wspólne gminy Trzcianka z innymi podmiotami.
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Członkowie  komisji  otrzymali  od  Burmistrza  Trzcianki  pismo 
RPI.7013.1.2015.RZ  ,  pismo  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Nikt  do 
otrzymanej informacji nie wniósł uwag. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  należy  w  informacji  ująć  ocenę  zespołu 
gminno-powiatowego na temat funkcjonowania jednostek kultury. Także należy 
ująć  budowa  boiska  przy  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  H. 
Sienkiewicza.  Także informacje można uzupełnić o informacje z Zarządu Dróg. 
Poinformował, ze trwa   ze Starostą dyskusja na temat zawodów gminnych i 
powiatowich dla dzieci i młodzieży. 

Ad.6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-
2030;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zmiany  dotyczą  realizacji  zadania  ul. 
Kościuszki. W roku 2015 jest na to zadanie przewidziana pula 300 tys. zł, w 
roku 2016 – 1000000 zł. Jest już wykonany projekt techniczny. Całe zadanie 
to  kwota  1300000  zł.   Kwota  ta  pozwoli  zrealizować  to  zadanie 
i  zamknąć  fragment  miasta.   Zmniejszono    limit  środków o  30  tys.  zł, 
zwieszono limit na wykup dróg po zmianach w planach zagospodarowania 
przestrzennego na lata 2016, 2017 po 300.000   zł. Poinformował, że aby 
poprawić  stan  techniczny  budynku  po  szkole  w  Stobnie  należy  jeszcze 
przeznaczyć 300-400 tys. zł. aby zamknąć remont wewnętrzny bez oddziału 
przedszkolnego.   Należy  zastanowić  się,  co  z  oddziałem przedszkolnym, 
wiemy że cześć rodziców wozi swoje dzieci  do przedszkola do Piły.  Nie 
wiadomo   czy  będzie  nabór  na  przyszły  sezon.  Stwierdził,  ze  zalecił 
wstrzymać projekty techniczne remizy w Stobnie do czasu ogłoszenia naboru 
do przedszkola. Mieszkańcy wiedzą o tym, że może być tak, że nie będzie 
oddziału  przedszkolnego.  Poinformował,  że  w  budynku  tym  należy 
wymienić okna, dach. Dodał, że są dylematy odnośnie Niekurska i Nowej 
Wsi. Zagospodarowanie szkoły w Nowej Wsi nastąpiło,  lokatorzy w szkole 
nie  plącą  za  mieszkanie.  Można  w  szkole  zrobić  świetlicę,  albowiem 
świetlica Caritas we wsi działa  w odrębnym budynku ale mieszkańcy nie 
chcą się przenieść do szkoły, gdyż sami wyremontowali świetlicę.  We wsi 
jest także świetlica wiejska, remiza. W  Niekursku jest budynek szkoły, jest 
remiza, jest także świetlica Caritasu, która mieści się w piwnicy kościoła, jest 
także świetlica wiejska i jest oddział biblioteczny. Gmina wszystkie obiekty 
musi  utrzymywać.  Stwierdził,  że  w  ostatnich  latach  bardzo  rozdmuchano 
remonty i ilość obiektów do utrzymania. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  konieczność  wyremontowania 
pomostów  na  jeziorze  miejskim,  zlecił  oszacowanie  stanu  technicznego 
pomostów. Chce zabezpieczyć środki w wysokości 60 tys. zł.  aby do sezonu 
letniego wyremontować pomosty.  Po ekspertyzach podejmie się decyzje czy 
te  pieniądze  przeznaczy  się  na  rozbiórkę  pomostów,  czy  też  wykonane 
zostaną obecne pomosty. 

     Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Głosowało 8 radnych. 

b) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
Radny Robert Szukajło zgłosił potrzebę usytuowania ławek przy placach 
zabaw. 

Przewodniczący Komisji radny Tomasz Tomczak poprosił aby na stronach 
internetowych Trzcianki   zamieszczać,  po przyjętych zmianach, aktualny 
budżet gminy Trzcianka. 

  Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Głosowało 9 radnych. 

c) zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29.01.2015 r. 
w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok;

Burmistrz Trzcianki stwierdził, ze w związku z rozstrzygnięciem konkursu 
ofert   na  prowadzenie  przez  stowarzyszenie  świetlic  wychowawczych  na 
terenie  gminy  Trzcianka   pozostały  środki  niewykorzystane  w wysokości 
9048,00 zł. Środki te planuje przeznaczyć się na prowadzenie świetlic  dla 
dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych patologią.

     
      Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

d) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

e) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu;
   Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Głosowało 9 radnych. 

f) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka;
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
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g) poboru  w  drodze  inkasa  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego, 
podatku  leśnego  oraz  podatków  pobieranych  w  formie  łącznego 
zobowiązania  pieniężnego  na  terenie  sołectw  w  gminie  Trzcianka, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

h)  obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działek  nr  1939/13  i 
1941/12 w Trzciance;

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

i) utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Przewodniczący  komisji  skierował  pytanie  do  pana  Burmistrza,  w 
przekazanej  radnym informacji  jest  zapisane,  że   przygotowano   projekt 
decyzji  dla  firmy  Altvater Piła Sp. z o.o  w sprawie naliczenia kary za 
nierzetelne sprawozdanie.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  sprawa  się  toczy,  firma  przedstawila 
raport,  ze  100  mieszkańców  segreguje,  w  ślad  za  tą  informacją  gmina 
przygotowała projekt decyzji  dla  firmy  Altvater Piła Sp. z o.o  w sprawie 
naliczenia kary za nierzetelne sprawozdanie.

     Przewodniczący komisji  skierował pytanie do pana Burmistrza odnośnie 
zapisu w informacji Burmistrza Trzcianki, że  opracowano projekt decyzji 
umarzającej  wszczęte  postępowanie  administracyjne  o  zatwierdzenie 
regulaminu strzelnicy  zlokalizowanej   w siedzibie  Młodzieżowego Domu 
Kultury w Trzciance.

    Radny Krzystof Jaworski stwierdził, że zajęcia na strzelnicy  powróciły w 
MDK. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że składany był wniosek odnośnie parku 
przy  osiedlu  Grottgera  w  poprzedniej  informacji  był  zapis,  ze  wniosek 
zostanie  rozpatrzony,  zadał  pytanie  w  jakim  terminie  będzie  rozpatrzony, 
i kto będzie go rozpatrywał. 
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Burmistrz  Trzcianki,  że  w  gestii  Referatu  Rolnictwa  jest  realizacja 
zgłoszonego  wniosku,  wymaga  on  także  wsparcia  Referatu  Budownictwa. 
Wcześniej  na  tym  terenie  funkcjonowało  boisko  sportowe  kiedyś  z  tego 
boiska korzystały szkoły, w chwili obecnej z niego szkoły nie korzystają. 

Ad. 7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Przewodniczący komisji zapoznał z pismem  Przewodniczącego Rady Miejskiej 
p.  Edwarda  Joachimiaka   dot.  współpracy  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim w zakresie   drogi  i  chodniki,  rozwój  gospodarczy,  inwestycje. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  Dodał, ze sprawa tą komisja zajmie się 
w miesiącu kwietniu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  należy  w  informacji  ująć  ocenę  zespołu 
gminno-powiatowego na temat funkcjonowania jednostek kultury. Także należy 
ująć budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  Także informacje 
można uzupełnić o dane z Zarządu Dróg. 

Ad.8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzielonymi odpowiedziami na 
wypracowane przez komisje wnioski. 

Nikt do uzyskanych odpowiedzi nie wniósł uwag. 

Ad. 9. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Członkowie  komisji  otrzymali  od  Burmistrza  Trzcianki  pismo 
RPI.7013.1.2015.RZ  ,  pismo  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Nikt  do 
otrzymanej informacji nie wniósł uwag. 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji
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Maria Boduszek              Tomasz Tomczak


