
Protokół Nr 8/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

- Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

- pan Witold Putyrski Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki,

- pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Tomasz  Michał  Tomczak  przewodniczący 
Komisji Gospodarczej.

Posiedzenie  protokółowała Maria  Boduszek inspektor ds.  obsługi  biura  Rady 
Miejskiej Trzcianki.

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
i trwało od godziny 16,00 do 18.30.

Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie  protokołu   nr  7  /15 z  posiedzeń komisji  z  dnia  20 kwietnia 
2015 r.    

4. Opinia komisji dot. udzielenia absolutorium   Burmistrzowi Trzcianki.     

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

6. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:

- pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2015 r. dot. zgłoszonych 
wniosków  podczas  odbytych  zebrań  wyborczych  w  jednostkach 
pomocniczych gminy Trzcianka w 2015 r., 

- pismo Gimnazjum Nr 1  dot. budowy bieżni,

-  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  na  lata  2016-2023-  pismo  Burmistrza 
Trzcianki z dnia 27 maja 2015 r. RPI.7014.2.2014.RZ.
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7. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

8. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Tomasz  Michał 
Tomczak. Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych. 

Przewodniczący  komisji  na  początku  posiedzenie  poinformował,  że  do 
wiadomości komisji wpłynęło pismo od Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,  z prośbą 
o przemyślenie  budowy bieżni  przy  Gimnazjum Nr 1 w Trzciance.  Z pisma 
wynika, że planowana jest budowa bieżni wokół Orlika o długości 100 m. Pismo 
stanowi załącznik do protokołu. Na sali obecni są nauczyciele wf z Gimnazjum 
nr 1, więc sprawą tą komisja zajęła się na początku posiedzenia. 

Obecny na posiedzeniu pan Mirosław Szadkowski nauczyciel wf w Gimnazjum 
Nr 1 zabrał głos,  prosząc o powtórne przemyślenie tej sprawy i w przyszłości 
wybudowanie bieżni okólnej, nie mówiąc już o skoczni w dal.

Także obecna na posiedzeniu pani nauczycielka stwierdziła, że jest opracowana 
w tej sprawie już dokumentacja, ale nie wie, czy ona jest aktualna, należy to 
sprawdzić.

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  rzeczywiście  jest  taka  dokumentacja,  ale 
trzeba ja uaktualnić.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sprawa ta zostanie skierowana jako wniosek 
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Trzcianka na lata 2016-2023.

Przewodniczący komisji stwierdził, że wniosek Gimnazjum zostanie dołączony 
do WPI, do analizy. 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  Glosowało 10 radnych. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu  nr 7 /15 z posiedzeń komisji z dnia 20 kwietnia   

Protokół Nr 7/15 z 20 kwietnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. Glosowało 
10 radnych. 

Ad. 4. Opinia komisji dot. udzielenia absolutorium   Burmistrzowi Trzcianki.     

Przewodniczący komisji  poinformował, że  radni otrzymali do zapoznania się:

-  Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka,

- Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 r,

- Zarządzenie Nr 63 /15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 
sprawozdania  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji 
kultury za 2014 r.

- sprawozdanie finansowe gminy Trzcianka za 2014 r.

-  uchwała  Nr SO-0954/28/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
z 17.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Trzcianka za 2014 rok;
- opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2014 rok;
-  uchwałę  RIO Nr SO-0955/27/13/Pi/2015 Składu Orzekającego w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Trzcianki o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki  absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2014 rok;

 Przewodniczący komisji poprosił o informację dotyczącą niskiego wykonania:

- str. 6, załącznik nr 2 – dochody -niskie wykonanie dodatków mieszkaniowych, 
dotacja celowa  - wykonanie 66 %.

Skarbnik Gminy stwierdziła że dodatki były przyznawane na wniosek,  i zostały 
przyznane   wszystkim, którzy wnioski złożyli i spełnili kryteria. 
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- str. 7 – edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe na realizacje zadań 
bieżących w wys. 72 %. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jest to dotacja na pomoc dla uczniów, należało 
spełnić kryteria, wszyscy Ci, którzy te kryteria spełnili otrzymali środki. 

- załącznik nr 4 stwierdził, że chce się tylko upewni

 .  Zaciągnięto  kredyt     na  kwotę  4.300.000,00,  został  spłacony  na  kwotę 
2.999.000,00.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to kredyt pod nazwą Jessyca  i innych 
kredytów nie było zaciąganych. 

- załącznik nr 6 w dziale 900  - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie 
usuwanie azbestu.

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że jest  to  program pilotowany przez Starostwo, 
z  którego  to  programu  Starostwo  się  rozlicza,  zbierane  są  wnioski  od 
mieszkańców na usuwanie azbestu. 

- załącznik nr 8 – projekt techniczny przebudowy ul. Kościuszki w Trzciance 
jest wykonanie na jeden tysiąc.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  była wykonana koncepcja przebudowy tej 
ulicy, prowadzone dyskusje wzbudzały dużo kontrowersji, wykonawca projektu 
technicznego nie wykonał zadania, umowa z wykonawcą została rozwiązana. 
Został rozpisany przetarg. Poinformował także, że sprawa rozbudowy cmentarza 
komunalnego będzie  możliwa wtedy,  kiedy będzie  wycena i  przyjęcie  planu 
miejscowego dla tego rejonu.

Skarbnik Gminy uzupełniając informację, że środki przeznaczone na cmentarz 
w ciągu roku rada przeznaczyła na inne cele.

Przewodniczący komisji prosi o informację odnośnie wysypiska śmieci.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że sprawa dotyczy środków finansowych, firma 
która  zawiadywała  wysypiskiem nie  ma  na  rekultywację  środków.   W roku 
ubiegłym przekazane zostały kompetencje odnośnie Zarządzania wysypiskiem 
spółce gminnej ZIK. Od tego roku spółka zaczęła cykl rekultywacji. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  odnośnie  budowy  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
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Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  środki  zostały,  gdyż  jeden  inwestor  ich  nie 
wykorzystał. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  zapytał  o  środki   na  likwidacje  barier 
architektonicznych. Środki nie zostały wykorzystane. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  środki  te  zostały  wykorzystane  na 
przebudowę ul. Kościuszki, na budowę chodnika. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  wszystkie  wymagane  opinie  są 
przekazane radnym i  są  pozytywne,  dlatego poddaje  pod głosowanie  łącznie 
zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2014  r.  i  udzielenia 
absolutorium. 

Komisja  zaopiniowała  projekty  uchwały  pozytywnie,  jednogłośnie  za  9 
radnych.

Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 

1) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  wraz  ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok;

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 9 radnych.

2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 9 radnych.

3) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;

 Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki  poinformował, że wprowadza się 
następujące zmiany po stronie dochodów:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 161.400,00 zł, w tym:

1) 116.400,00 zł - sprzedaż grobów wzmocnionych,

2) 4.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę gruntów 
rolnych,
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3)  35.000,00  zł  -  odsetki  od  nieterminowych  wpłat  czynszu  za  lokale 
mieszkalne,

4) 6.000,00 zł - wpływy ze zwrotów opłat sądowych i komorniczych.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan dotacji dla Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł w § 4300 na utrzymanie rowu 
melioracyjnego.  

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.250,00 zł na budowę zjazdów na ulicy 
Żwirowej (§ 6050).

Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  15.000,00  zł  na  budowę  progu 
zwalniającego na ulicy Staszica (§ 4300).

Zmniejsza  się  o  kwotę  4.200,00  zł  plan  wydatków  na  budowę  chodnika  
od ulicy Kopernika do ulicy Wspólnej w Trzciance.

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na oznakowanie ulic.

Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na remonty bieżące dróg, a 
zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na profilowanie dróg.

W planie  wydatków  na  projekty  techniczne  dróg  Jesionowa,   Jarzębinowa, 
Jaworowa, Chopina przenosi się kwotę 20.400,00 zł z § 4300 do § 4170  na 
wynagrodzenia bezosobowe. 

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł na naprawę tablic informacyjnych 
(Nadnotecka Grupa Rybacka).
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza  się  o  kwotę  10.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  budynków 
komunalnych, a zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych 
z przeznaczeniem na budowę zbiornika bezodpływowego Siedlisku 62.

Zmniejsza sie  o kwotę 59.460,00 zł  plan wydatków na zapłatę  czynszów do 
wspólnot mieszkaniowych (§ 4400).

 Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  50.000,00  zł  na  PT  termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej (§ 4300).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 9.650,00 zł plan wydatków na wykupy gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.530,00 zł, w tym:

1) 8.000,00 zł remont kaplicy cmentarnej (§ 6050),

2) 116.400,00 zł budowa grobów wzmocnionych (§ 6050),

3) 15.130,00 zł projekt techniczny i koncepcja budowy grobowca na cmentarzu 
komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w Mauzoleum na Placu 
Pocztowym.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  1.230,00  zł  na  nadzór  nad  instalacją 
klimatyzacji na sali sesyjnej.

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  10.000,00  zł  (§  6060)  na  doposażenia  sali 
sesyjnej Urzędu (zakup urządzeń do transmisji sesji).

Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  22.000,00  zł  (§  4210)  na  zakup 
wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń w budynku urzędu.
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Zmniejsza  się  o  kwotę  22.000,00  zł  plan  wydatków  inwestycyjnych  na 
modernizację i nagłośnienie sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się  o kwotę 5.000,00 zł  (§ 4300) plan wydatków na współpracę z 
miastami partnerskimi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przenosi  się  plan  wydatków  na  nagrody  w  konkursie  "Piękna  Wieś"  kwotę 
5.400,00 zł z § 4210 do § 4190.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na remont pomostów.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza  się  plan  wydatków  bieżących  związanych  z  zarządzaniem 
kryzysowym  o  kwotę  3.075,00  zł  (§  4210)  i  przeznacza  się  na  zakup 
oprogramowania  do  serwera  -  zdalne  sterowanie  wszystkimi  syrenami 
znajdującymi się na terenie gminy (§ 6060). 

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł na składkę do stowarzyszenia "Bezpieczna 
Gmina".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza  się  plan  wydatków  inwestycyjnych  na  termomodernizację  Szkoły 
Podstawowej w Łomnicy o kwotę 300.000,00 zł. 

Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  100.000,00  zł  na  budowę  oczyszczalni 
ścieków przy Szkole Podstawowej w Łomnicy (§ 6050).

Przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej 
Nr 3.
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Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  25.000,00  zł  na  remont  toalet  
w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  32.500,00  zł  na  projekt  techniczny 
termomodernizacji Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80110 gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na wymianę piasku na boisku 
przy Gimnazjum Nr 1.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przenosi  się  kwotę  1.354,00  zł  z  §  6060  z  zadania  "zakup  traktorka  
i kosiarki do utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Łomnica"  
do  §  4210  z  przeznaczeniem  na  zadanie  "zakup  kosiarki  do  utrzymania 
gminnych terenów zielonych w sołectwie Łomnica". Środki pochodzą z nagrody 
w konkursie "Piękna Wieś".

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza  się  o  kwotę  42.000,00  zł  plan  wydatków  inwestycyjnych  
(§ 6050) na budowę oświetlenia w Białej na ulicy Gorzelnianej oraz na ulicy  
Górne Podwórze.

Zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł plan wydatków na poprawę efektywności 
oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzcianka (§ 6050).

  Zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł na poprawę jakości oświetlenia 
w  Białej  na  ulicy  Górne  Podwórze  (§  4300)  oraz  25.900,00  zł  na  poprawę 
jakości oświetlenia w Pokrzywnie (§ 4300).
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu Kultury o kwotę 14.000,00 
zł z przeznaczeniem na organizację imprez letnich (Dzień Seniora, Lipcówka).

Rozdział 92118 Muzea

Zwiększa  się  plan  dotacji  dla  Muzeum  o  kwotę  14.000,00  zł  
z przeznaczeniem na remont.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na obiekty sportowe, w tym:

1)  8.900,00  zł  -  zakup  oraz  montaż  sterownika  pompy  na  stadionie  
(§ 6050),

2)  9.500,00  zł  -  budowa  zasilenia  energetycznego  na  boisku  w  Siedlisku  
(§ 6050),

3) 1.800,00 zł - oświetlenie boiska sportowego w Siedlisku (§ 4300),

4) 18.000,00 zł - budowa chodnika przy boisku w Siedlisku (§ 6050),

5)  55.000,00 zł  -  zakup oraz  montaż  ogrodzenia  boiska  na  stadionie  OSIR  
(§ 6050).

Przenosi  się  kwotę  4.305,00  zł  w  §  4300  z  zadania  "remont  ogrodzenia  
i  naprawa  bieżni"  i  przeznacza  się  na  naprawę  makiet  ryb  w  parku  ryb 
słodkowodnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków na zajęcia pozalekcyjne - 
wyjazdy dzieci na basen na naukę pływania (§ 4300).

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wprowadza  się  zmiany  na  wniosek  sołectwa  Niekursko,  zgodnie  
z załącznikiem do projektu uchwały.
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Pani Skarbnik Gminy Bożena Niedźwiecka poinformowała, że dzisiaj tj. dnia 22 
czerwca  2015  r.  zostało  skierowane  pismo  do  Pana Edwarda  Joachimiaka 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  Trzcianki nr  FN.3021.42.2015.IZ z prośbą 
o wprowadzenie dodatkowych zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok na sesji  Rady Miejskiej  Trzcianki  w dniu  
25 czerwca 2015 r., w tym:

zwiększa  się  plan  wydatków  w  dziale  801  rozdział  80110  §  4270  o  kwotę 
5.000,00złz przeznaczeniem na remonty w Gimnazjum Nr 1,

zwiększa  się  plan  wydatków w dziale  854  rozdział  85412  §  4210  o  kwotę 
5.000,00zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  elementów  zestawu  ogrodowego  dla 
sołectwa Biernatowo,

zmniejsza się o kwotę 8.702,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 
"budowa  siłowni  zewnętrznej  w  sołectwie  Biernatowo"  (dział  926  rozdział 
92601 § 6050),

zmniejsza się  o  kwotę 1.298,00 zł  plan wydatków na  czynsze do wspólnot  
(dział 700 rozdział 70005 § 4400),

rozwiązuje się rezerwę celową na zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży 
ochronnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 19.721,60 zł i 
przenosi  się  środki  
z działu 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwy) do działu 754 rozdział 75412 § 
6230 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji  inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  niezaliczanych  do 
sektora  finansów publicznych)  z  przeznaczeniem na  dotację  dla  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niekursku na zakup motopompy TOHATSU M 16/8,

w wydatkach funduszu sołeckiego w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 przenosi 
się  kwotę  150,00  zł  z  zadania  "zakup  grabi,  łopaty,  itp.  materiałów  oraz 
wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Radolin" na zadanie 
"zakup kwiatów do nasadzeń w sołectwie Radolin".

Pani  Bożena  Skarbnik  poinformowała,  że  pismem  nr  FN.3021.42.2015.IZ 
zwróciła  się  do  Pana  Tomasza  Tomczaka  Przewodniczącego  Komisji 
Gospodarczej  z  prośbą  o  wyrażenie  opinii  o  zmianie  przeznaczenia  rezerwy 
celowej  na  zadanie  bieżące  na  zakup  sprzętu  przeciwpożarowego  i  odzieży 
ochronnej  dla  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w kwocie  19.721,60 zł 
i przekazanie jej na zadanie inwestycyjne na dotację dla OSP w Niekursku na 
zakup sprzętu przeciwpożarowego (motopompa TOHATSU M 16/8).
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Komisja wyraziła do przedstawionego pisma   opinię pozytywną, głosowało 10 
radnych. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

d)zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  Biblioteki 
Publicznej     Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Ziemi 
     Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

    f) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych 
           na ławników,
          Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

g) zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  i  ustalenia  ich 
przebiegu,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest to ciąg dalszy kontynuacji zaliczania dróg 
do kategorii dróg gminnych, publicznych. 
 Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,  jednogłośnie  za  10 
radnych.

h) wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli 
wyremontowanych       sal  wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i 
Pokrzywno,

Radny  Andrzej  Moszyński  zwrócił  się  z  wnioskiem  aby  w  Protokóle 
Komisji Rewizyjnej był zapis, że nie wszystkie roboty były  uzgadniane   z 
sołtysem. 
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Przewodniczący komisji poinformował, że sprawę należy wyjaśnić na sesji 
gdyż  Komisja  Gospodarcza  nie  ma  kompetencji  dokonywania  zmian 
zapisów w Protokole Komisji Rewizyjnej. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

i) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  uchwały  jest  efektem wcześniej 
podjętej  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w tym rejonie. 

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,  jednogłośnie  za  10 
radnych.

j) określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących 
własność  gminy  Trzcianka  oraz  bonifikat  przysługujących  ich 
nabywcom.

 Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w uchwale tej  wyłączono ze sprzedaży część 
lokali  oraz  ustalono  bonifikaty  do  ceny  w  wysokości  90  %  przy  zapłacie 
jednorazowej  oraz 80 % przy zapłacie  w ratach.   Klub Radnych Razem dla 
Trzcianki  wystąpił  z  wnioskiem  do  Burmistrza  Trzcianki   aby  budynki 
mieszkalne nie będące mieszkaniami socjalnymi były włączone do sprzedaży 
dla jej dotychczasowych mieszkańców. 
 

 Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie,    za  9,  przeciwko  0, 
wstrzymał się 1. Głosowało 10  radnych.

k) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Trzcianki,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

l) udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  czarnkowsko-
trzcianeckiemu,
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że projekt uchwały dotyczy budowy chodników 
łącznie z powiatem we wsi Pokrzywno i Nowa Wieś. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

m) udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu.
Burmistrz Trzcian ki stwierdził, że w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 
50 tys. zł na współpracę z WZDW na realizację zadań drogowych. Ustalono, że 
będzie to przedsięwzięcie  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości 
Siedlisko,  polegające  na  budowie  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych.  W 
przypadku gdy koszty będą mniejsze od środków przeznaczonych na budowę 
sygnalizacji  świetlnej  ostrzegawczej  na przejściu dla  pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 180 w Siedlisku.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie za 10 radnych.

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

1) pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.  dot. 
zgłoszonych  wniosków  podczas  odbytych  zebrań  wyborczych  w 
jednostkach  pomocniczych  gminy  Trzcianka  w  2015  r.,   Komisja 
zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi podczas zebrań wyborczych 
w sołectwach, nie wniosła uwag. 

2) pismo Gimnazjum Nr 1  dot. budowy bieżni, komisja w tej sprawie 
dyskutowała na początku posiedzenia.  

3) Wieloletni  Plan  Inwestycyjny na  lata  2016-2023-  pismo Burmistrza 
Trzcianki z dnia 27 maja 2015 r. RPI.7014.2.2014.RZ.pismo stanowi 
załącznik do protokołu.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  komisji 
zostanie ustalony kalendarz prac nad WPI. Były sugestie aby z opracowaniem 
harmonogramu się wstrzymać do czasu uzyskania informacji na temat środków 
gminnych. Poprosił pana Burmistrza o określenie, w jakim terminie planowane 
jest uchwalenie WPI. 

 Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  miesiąc  wrzesień  jest  miesiącem  kiedy 
będzie się finalizować sprawę WPI. Nie wcześniej.  Jeśli chodzi o sprawy byłej 
spółki  OSIR,  to  także musi  ta sprawa znaleźć się  w WPI.  Jeśli  tylko gmina 
otrzyma środki, to informacja natychmiast popłynie do radnych, wtedy można 
sprawą WPI się zająć. 
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Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  proponuje  temat  WPI  odłożyć   do  II 
połowy  sierpnia, wrzesień, do czasu uzyskania wszystkich informacji.  

Ad. 7. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący  komisji  zapoznał  z  realizacją  wniosków  zgłoszonych  przez 
radnych  na  komisji.  Wnioski  znajdują  się  w  Rejestrze  wniosków  Komisji 
Gospodarczej. 

Ogólna uwaga po przeanalizowaniu uzyskanych odpowiedzi. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że zgłaszane były wnioski na posiedzeniu 
komisji. W odpowiedzi na zgłaszane wnioski, komisja otrzymuje informację, że 
wnioski  zostały  gdzieś  skierowane  do  załatwienia  ale  brakuje  końcowej 
odpowiedzi.

Ad. 8. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Pan  Witold  Putyrski  poinformował,  że  w  okresie  od  ostatniej  informacji  do 

dzisiaj na terenie gminy:

1. zakończono  i  odebrano  roboty  budowlane  związane  z  przebudową 

nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Lelewela w Trzciance;

2. trwają prace związane z przebudową nawierzchni na ul. Żwirowej;

3. zakończono i odebrano budowę chodnika na ul. Wieleńskiej w Trzciance;

4. zakończono i odebrano budowę zjazdu z ul. Łomnickiej na ul. Jagodową 

w Trzciance;

5. zakończono  postępowanie  i  podpisano  umowę  na  naprawę  drogi  do 

Rychlika;

6. zamontowano i odebrano 3 lampy solarne – dwie na ścieżce na cmentarz 

komunalny i jedną na przystanku autobusowym przy trasie do Siedliska;

7. zakończono i odebrano roboty polegające na przebudowie oświetlenia na 

os. 30-lecia;

8. trwają prace projektowe oświetlenia parkingu w rejonie ul. Kościuszki i 

Wiosny Ludów.
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Zaangażowanie  wydatków  majątkowych  na  dzień  20.04.2015r  roku 

przekracza 36% kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na bieżący rok 

w budżecie.

Informacja o możliwości pozyskania środków europejskich.

W  latach  2014  –  2020  fundusze  unijne  będą  dla  Gminy  Trzcianka 

możliwe do pozyskania przede wszystkim z 3 podstawowych źródeł, tj:

1. WRPO 2014+ (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) z alokacją 

środków unijnych wynoszącą prawie 2,45 mld euro.

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Radny  Józef  Łastowski  wnioskuje  o  odnowienie  figurki  usytuowanej  przy 
skrzyżowaniu ul. Ogrodowej przy Nadleśnictwie Trzcianka.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  figurka  nie  jest  usytuowana  na  terenie 
gminnym, musi ustalić właścicieli gruntów, sprawę przyjął do załatwienia. 

Radny W.  Perski  stwierdził,  że  w chwili  obecnej  na ul.  Wieleńskiej  jest  już 
chodnik ale w imieniu kierowców prosi o zniesienie ograniczenia prędkości na 
tej ulicy. Poprosił o przeanalizowanie tego wniosku. 

Radny Zygmunt Czarny jest przeciwny zniesienia ograniczenia prędkości na ul. 
Wieleńskiej.

Kierownik  W.  Putyrski  stwierdził,  że  kiedyś  zbierała  się  komisji  do  spraw 
oznakowań, był też przedstawiciel Policji.  Teraz jest tak, że trzeba opracować 
projekt organizacji ruchu. Aby zwiększyć tylko prędkość o 10 km na godzinę, to 
gmina musi ponieść duże koszty. Proszę o przemyślenie tego wniosku.

Pan W. Perski stwierdził, ze rola urzędników jest przemyślenie i podanie takich 
argumentów aby wnioskodawca ocenił konieczność wdrożenia tego wniosku. 
Przewodniczący komisji  zapytał  czy  jest  opracowana strategia  jeśli  chodzi  o 
ruch  wewnętrzny  Trzcianki,  argumentuje  konieczność  opracowania  takiego 
programu,  gdyż  prowadzone  będą  prace  związane  z  remontem  placu 
Pocztowego. Ma być zrobione przebicie do ul. Żeromskiego, należy zastanowić 
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się  jak ten ruch w tym rejonie  ma  być zorganizowany.  Czy  ZDW   ocenił 
skuteczność  inwestycji  drogowych  przy  ul.  Sikorskiego,  Mochnackiego  27 
Stycznia. Czy prowadzone są badania dotyczące natężenia ruchu w Trzciance. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że nie wie czy WZD ocenił skuteczność, ale wie, że 
robił  badania  tego  odcinka.  Sieć  dróg  w  Trzciance  jest  ujęta  w  Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli chodzi o organizację ruchu, to trzeba 
się  zastanowić.   Wyniki  badań  dotyczące  natężenia  ruchu  w  Trzciance  są 
dostępne na stronach WZD. Takich badań gmina nie prowadziła nigdy. 

Przewodniczący komisji stwierdził, ze poddaje temat pod rozwagę czy w naszej 
gminie nie należy pokusić się na zrobienie takich badań. Należy zastanowić się 
nad  opracowaniem  koncepcji  ruchu  miejskiego.   Jest  w  gminie  Strategia 
rewitalizacja gminy czy ta strategia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy.  

Pan Witold Putyrski stwierdził, że Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem 
uniwersalnym i  dlatego  jest  zgodna  z  każdym dokumentem,  taki  był  cel  jej 
opracowania. Na pewno będzie konieczność zmiany Strategii Rewitalizacji jeśli 
chodzi o plac Pocztowy. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie dotyczące  placówek oświatowych, czy 
gmina  ma  ustalone  takie  standardy,  co  w  szkole  powinno  być,  a  czego  w 
naszych placówkach brakuje. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że była kiedyś  tragedia kiedy szkoły nie były gminy, 
a były zarządzane przez  kuratorium oświaty. 
W Trzcianeckich  szkołach  jest  wykonana  termomodernizacja,  tak  samo  jeśli 
chodzi o przedszkola. W chwili obecnej w szkołach zadziało się dużo. Nie ma 
takiego oddzielnego opracowanego dokumentu dla szkół i przedszkoli. 
 
Ad. 10.  Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszaek Tomasz Michał Tomczak
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