
P r o t o k ó ł  Nr 9/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z 17 sierpnia 2015 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach od 1600 do 1845.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Bożena Niedzwiecka Skarbnik Gminy,

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Tomasz Tomczak.  

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 
Przewodniczący  Komisji  zaproponował,  aby  w  porządku  obrad,  który  radni 
otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, przesunąć punkt 5. Analiza 
materiałów na sesję jako punkt 4, a punkt 4. Opracowanie planu pracy Komisji 
jako punkt 6. 
Radni  przyjęli  powyższą  propozycję  jednogłośnie.  Za głosowało 9 radnych.  
W tym momencie nieobecny A. Jaworski.

Porządek obrad przedstawiał się następująco. 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z posiedzenia komisji z 22.06.2015 r.   
4.  Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

5. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:
a) pismo Stowarzyszenia LZS Korona Siedlisko z 6.08.2015 r. dot. 

sfinansowania zakupu i montażu bramek,
b) pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  13.08.2015  r.  OR.030.3.1.2015.AM  

w sprawie obsługi organizacyjno-biurowej Rady Miejskiej Trzcianki. 
6. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.  
7. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.



8. Wnioski i zapytania.

 
Ad 3) Przyjęcie protokołu nr 8/15 z 22.06.2015 r.
Protokół  nr  8/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  9, 
przeciw 0 wstrzymujących 0. W tym momencie - nieobecny A. Jaworski.

Ad 4) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030. Kserokopia w załączeniu.

2. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2015 rok. 
Kserokopia w załączeniu. Oba projekty uchwał omówiono jednocześnie. 

Pani  B.  Niedzwiecka  omówiła  zmiany  do Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030, na wstępie prosząc o skorygowanie błędu 
w  § 1 pkt 2 zapisu: „w latach 2015-2017” poprawiając na: „w latach 2015-
2030”. 
Stwierdziła,  że  przedstawiona  zmiana  WPF  obejmuje  zmiany,  które  miały 
miejsce  od  23  kwietnia  br.  wprowadzane  w  międzyczasie  zarządzeniami 
Burmistrza oraz uchwałami Rady i nie było obowiązku podejmowania zmiany 
WPF. Z ustawy o finansach publicznych wynika, że Burmistrz może zaciągać 
zobowiązania, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 
niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  (wywóz  nieczystości,  
energia  elektryczna,  umowy zawarte  w przetargach,  które  skutkują  w latach  
następnych). Są rzeczy kontynuowane i realizowane w kolejnych latach, jak np. 
administrowanie  cmentarzem  komunalnym,  gdzie  umowa  zawarta  na  3  lata, 
odbiór odpadów komunalnych 197.000,  umowa z Vet Zoo też zawarta na 3 lata 
-  schronisko,  do  Wspólnot  Mieszkaniowych  opłacany  jest  czynsz,  usługi 
opiekuńcze,  odprowadzanie  wód  deszczowych,  oczyszczanie,  zimowe 
utrzymanie,  zarządzanie  składowiskiem.  Takich  zobowiązań  stałych  jest 
wyszacowane na ok. 600.000 zł, aby jeszcze w razie potrzeb były środki. 
Kolejny załącznik do WPF to przedsięwzięcia, w którym pojawiły się zadania:
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-  budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych,  bez wskazania  ulic;  
W tym roku była realizowana ul. Olchowa i do 2020 r. planuje się przeznaczać 
na ten cel 100.000 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kwiatowym – planowano w tym 
roku  765.000  zł,  ale  realizacja  inwestycji  w  tym  roku  zamknie  się  kwotą 
115.000 zł, w przyszłym roku 650.000 zł zaplanowano do realizacji;
- parking przy ul. W. Ludów ma kosztować 435.000 zł, a w tym roku nakłady 
mają wynieść 35.000 zł, w przyszłym 400.000 zł;
- modernizacja ul. Kościuszki już była zapisana w przedsięwzięciach;
-  przebudowa dróg na os.  Modrzewiowym i  ul.  Lelewela już była zapisana  
w przedsięwzięciach;
- rewitalizacja pl. Pocztowego w tym roku 85.000 zł, w przyszłym roku 200.000 
zł, 
- wykupy nieruchomości są zadaniem, które zostało w przedsięwzięciach ujęte.
Limit na 2016 to limit, na dzień dzisiejszy, w budżecie w kwocie 2.650.000 zł 
i taki sam wpisano do WPF. Na przyszły rok w budżecie, jeżeli nie pojawią się 
dodatkowe środki i nie zmienią się koszty, to w zasadzie na inne inwestycje nie 
ma już pieniędzy. Wszystko co znajduje się w WPF na koniec września musi 
znaleźć  się  w  projekcie  budżetu  na  rok  następny.  Projekt  budżetu 
opracowywany jest na bazie trzeciego kwartału danego roku. 

Radny W. Perski  zwrócił  uwagę,  że  w kolejnych latach na remonty dróg na 
osiedlach  domków  jednorodzinnych  planowana  jest  kwota  100.000  zł,  
a realizowana w tym roku droga ul. Olchowej kosztuje 220.000 zł, a więc kwota 
100.000 chyba jest zbyt mała na realizację dróg osiedlowych? Aby kwoty na te 
zadania były większe, w kolejnych latach muszą być wprowadzone do końca 
września br. 

Pani B. Niedzwiecka wyjaśniła, że chodzi o jakieś porozumienie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową, którego nie zna szczegółów, ale za moment dojdzie Burmistrz, 
który ten temat wyjaśni. 

Radny  K.  Jaworski  zwrócił  uwagę,  że  kwoty  zapisu  tego  zadania  się  nie 
zgadzają. 

Pani B. Niedzwiecka potwierdziła, że jest błąd w zapisie i jest to 720.000 zł,  
a nie 1.220.000 zł. 
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Radny J. Łastowski zgodził się z radnym W. Perskim, że skoro ul.  Olchowa 
kosztuje 220.000 zł, to zaplanowanie po 100.000 zł na rok jest małą kwotą. 

Przewodniczący  Komisji  T.  Tomczak  stwierdził,  że  radni  będą  dyskutować  
o  inwestycjach  pracując  nad  wieloletnim  planem  inwestycyjnym,  
i dyskutować o wszystkich inwestycjach. Jeżeli Rada przyjmie wieloletni plan 
inwestycyjny to WPF będzie musiał być poprawiony. 

Pani B. Niedzwiecka przypomniała, że korekty WPF mogą zadziać się do końca 
września, aby były podstawą do projektu budżetu na 2016 r. Jeżeli radni chcą 
innych zadań, to muszą wprowadzić zmiany do końca września. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że inwestycje, o których mowa, które są zapisane 
w WPF, były już poddane jakiejś analizie i były zapisane. Kwestia inwestycji, 
które pojawiły się jako nowe. 

Pani  B.  Niedzwiecka  uzupełniła,  że  ostatnia  zmiana  do WPF była  przyjęta  
23 kwietnia br. 

Radny  R.  Szukajło  dodał,  że  jest  kwestia  do  rozważenia  inwestycji,  które 
pojawiły  się  jako  nowe.  Stwierdził,  że  zapisy  w  poszczególnych  latach 
pozwalają Burmistrzowi ogłosić przetargi na dane inwestycje w danym roku. 

Pani B. Niedzwiecka uzupełniła, że Burmistrz może zawrzeć umowy na okres 
dłuższy niż rok. W przedsięwzięciach zapisane są wydatki wieloletnie, co jest 
jednoznaczne  z  upoważnieniem  Burmistrza  do  zawierania  umów  na  okres 
dłuższy niż rok budżetowy. 

Przewodniczący  Komisji  ocenił,  że  WPF  jest  dokumentem  analitycznym, 
pokazującym zaangażowanie środków, natomiast jest on żywym dokumentem
i może być korygowany. 

Radny R. Szukajło zaproponował, aby poczekać do przybycia Burmistrza, aby 
wyjaśnił tematy poruszane, i przejść do kolejnego tematu. 
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 W dalszej części pani B. Niedzwiecka omówiła zmiany do projektu uchwały  
w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. stwierdzając między innymi:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 176.141,59 zł, w tym:

1)  15.000,00  zł  -  zwiększenie  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na 
dofinansowanie  zakupów  wyposażenia  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  
i  pomocy  przedlekarskiej  w  szkołach,  Gimnazjum  Nr  1,  Gimnazjum  Nr  2  
i Szkoła Podstawowa Nr 3,

2) 45.752,00 zł - dofinansowanie rozbudowy stanicy żeglarskiej w Trzciance  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

3) 106.476,59 zł - dofinansowanie remontu świetlicy w Stobnie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

4)  6.920,00  zł  -  odszkodowanie  za  zniszczone  makiety  ryb  w  Parku  Ryb 
Słodkowodnych,

5)  1.993,00  zł  -  odszkodowanie  za  zniszczoną  elewację  i  uszkodzony  dach 
budynku w Pokrzywnie. 

Wydatki zwiększane są o tę samą kwotę tj. 176.141,59 zł, w tym:
Drogi publiczne gminne :
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.320,00 zł na oznakowanie ulic 
oraz o 27.160,00 zł na remonty przepustów,
2) zaplanowano wydatki w wysokości 7.840,00 zł na rozebranie przejścia przez 
Trzcinicę przy ul. Wiosny Ludów,
3)  zmniejsza  się  o  kwotę  15.000,00  zł  na  budowę  progu  zwalniającego  
na ulicy Staszica,
4) zwiększa się wydatki inwestycyjne, w tym:
   - 75.000,00 zł - budowa drogi na ulicy Górne Podwórze w Białej,
   - 35.000,00 zł - budowa parkingu przy ulicy Wiosny Ludów,
   - 100.000,00 zł - zagospodarowanie placu w parku przy Zespole Szkół,
   - 45.000,00 zł - przebudowa skrzyżowania na ulicy Staszica, Matejki, 
Broniewskiego.  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
1) Zwiększa  się  o  kwotę  900,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  obiektów 

gminnych (Pokrzywno).
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2) Zmniejsza  się  o  kwotę  3.500,00  zł  plan  wydatków  na  zakup  węgla  
i drewna na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Środki przeznaczane są na 
dofinansowanie remontu w Urzędzie Miejskim, który jest realizowany. 

Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł 
plan  wydatków  na  zmiany  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego. 
Oszacowano,  że  tej  kwoty  w  tym  roku  nie  uda  się  zrealizować,  dlatego 
przesunięto na zagospodarowanie parku przy pl. Sienkiewicza. 

Rozdział 71035 Cmentarze:
Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  6.600,00  zł  na  zakup  wyposażenia  
do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Trzciance – klęczniki do ławek. 
Zmniejsza  się  o  45.000,00  zł  plan  wydatków  na  rozbudowę  cmentarza 
komunalnego  w  Trzciance  i  przeznacza  45.000,00  zł  na  remont  ołtarzy  na 
cmentarzu komunalnym w Trzciance (ruchomy podest na uroczystości kościelne 
i inne). 

Administracja  publiczna -  rozdział  75011  Urzędy  wojewódzkie  przenosi  się 
między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  związku  z  wykonywaniem  budżetu. 
Podobnie  przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  związku  
z wykonywaniem budżetu rozdział 75022 rady gmin.

Urzędy gmin:
Wprowadza się wydatki na obowiązkowe badanie natężenia ruchu w wysokości 
4.680,00 zł oraz na zakup programu na aktualizację i  prowadzenie ewidencji 
dróg w § 4300 w wysokości 15.000,00 zł.
Zwiększa się o 3.500,00 zł wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie.
Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  7.784,00  zł  na  umowy  zlecenia  
z osobami bezrobotnymi w celu wykonania prac porządkowych w sołectwach 
gminy Trzcianka (środki przeniesiono z działu 852 rozdział  85295 z zadania 
prace społecznie - użyteczne).

Ochotnicze straże pożarne
Zwiększa  się  o  kwotę  43.000,00  zł  plan  wydatków  inwestycyjnych  
z  przeznaczeniem  na  zakup  samochodu  dla  OSP  w Siedlisku.  Po  przetargu 
zabrakło kwoty, aby móc zawrzeć umowę. 
Zmniejsza  się  o  10.000,00  zł  wydatki  na  remonty  pojazdów  i  sprzętu  
i przenosi się do pozostałych wydatków na zakup energii.
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Szkoły podstawowe: Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zakup 
wyposażenia  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  
w  szkołach.  Środki  pochodzą  ze  zwiększonej  oświatowej  części  subwencji 
ogólnej.

Zmniejsza  się  o  kwotę  5.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  szkół 
podstawowych i zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na remonty 
w przedszkolach.

Pomoc społeczna rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zmniejsza się o kwotę 
10.515,41  zł  wkład  własny  na  sfinansowanie  prac  asystenta  rodziny.  Gmina 
otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację tego zadania. 

Świadczenia  rodzinne -  przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  
w zadaniach własnych w związku z wykonywaniem budżetu oraz przenosi się 
kwotę 7.784,00 zł do działu 750 rozdział 75023 z zadania - prace społecznie - 
użyteczne i przeznacza się na umowy zlecenia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
Zwiększa  się  o  kwotę  507,00  zł  dotację  dla  powiatu  czarnkowsko  - 
trzcianeckiego  na  współfinansowanie  dodatkowych  kosztów  utrzymania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Edukacyjna opieka wychowawcza:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.290,00 zł na zakup nowych elementów 
placów zabaw oraz o kwotę 1.250,00 zł na wymianę piasku, druk regulaminów 
i usługi transportowe. 
Zwiększa się o kwotę 10.540,00 zł na remonty bieżące placów zabaw.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 
"PT i I etap budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu "Kwiatowym". Zwiększa 
się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na sterylizację zwierząt. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa  się  o  5.500,00  zł  plan  wydatków  na  zakup  energii.  Na  wniosek 
sołectwa Stobno wprowadza się zmiany w zadaniach, zgodnie z załącznikiem do 
uchwały.
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Dział 926 Kultura fizyczna
Zaplanowano wydatki w wysokości 9.650,00 zł na zakup i montaż bramek na 
boisku  w  Siedlisku.  Przenosi  się  kwotę  3.030,00  zł  z  zadania  remont 
pomieszczeń siłowni na zadanie naprawa dachów kontenerów szatni na boisku 
ORLIK.  Zwiększa  się  o  kwotę  500,00  zł  plan  wydatków na  zakup  energii  
i wody.

Radny Z. Czarny zwrócił się z pytaniem o plany dot. zagospodarowania placu 
Sienkiewicza, bo są to duże środki 100.000 zł. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że remont ma dotyczyć drogi i chodnika przy 
barze „Alicja”, chodnika w kierunku chodnika ul. Staszica, oraz chodnika, przy 
stojących tam figurach, w formie łuku oraz zagospodarowanie całego skweru. 
Prace planuje się  zakończyć do 18 października,  kiedy to  odbędzie się  duża 
uroczystość św. Huberta. Będzie wielu gości z zewnątrz. 

Radny T. Tomczak pytał o rondo ul. Broniewskiego-Staszica-Matejki, czy jest 
możliwość jego budowy? 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że rondo ma być wybudowane po wycince  
5  drzew,  wyprofilowaniu  łuków chodników,  a  samo  rondo  będzie  w formie 
wysepki, o średnicy 5 m, z kostki kamiennej, pozyskanej z rozbiórki pierwszego 
parkingu  przy  ul.  Broniewskiego,  gdyż  zostanie  przesunięte  przejście  dla 
pieszych i jedno miejsce parkingowe zlikwidowane. Wysepka ronda ma wznosić 
się ok. 4-5 cm ponad poziom nawierzchni. Samochody ciężarowe będą mogły 
przejechać  wysepkę,  ale  i  tak  rondo  zmusi  kierowców  do  wyhamowania  
i spowolnienia jazdy, a wycinka drzew zapewni widoczność. 

Radny Z. Czarny stwierdził, że mieszkańcy Trzcianki twierdzą, że rondo tam się 
nie zmieści, a lepsza byłaby sygnalizacja świetlna. 

Zdaniem  radnego  R.  Szukajło  w  tym  temacie  muszą  wypowiedzieć  się 
fachowcy. Pytał o średnicę wyniesienia. 

Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że wykonany jest projekt techniczny, bo 
nie byłoby w tym przypadku zgody Starosty na wycinkę drzew. Średnica jest 
5m  i  jest  o  1m  mniejsze  niż  rondo  Mickiewicza-Dąbrowskiego.  Powodem 
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wypadków nie jest przejście dla pieszych, ale nadmierna prędkość pojazdów, 
dlatego  spowolnienie  ruchu  jest  rozwiązaniem.  Nie  ma  możliwości 
wybudowania  tam  szerokiego  progu  zwalniającego,  bo  musiałby  być  on 
wybudowany 40 m od skrzyżowania, co nie daje gwarancji bezpieczeństwa na 
tym skrzyżowaniu. Rondo wymusi zwolnienie jazdy. 

Radny  J.  Łastowski  zwrócił  się  z  pytaniem  o  zmniejszenie  wydatków 
inwestycyjnych na os. Kwiatowym, czy to nie spowoduje opóźnienia realizacji 
pozostałych inwestycji na tym osiedlu, również wykonania dróg na tym osiedlu? 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  tylko  część  osiedla  ma  możliwość 
odprowadzenia  wód deszczowych,  natomiast  pozostała  osiedla  nie  ma  gdzie 
odprowadzić  wody  powierzchniowe.  Trzeba  wybudować  sieć  kanalizacji 
deszczowej.  Były  problemy  związane  z  umieszczeniem  separatora,  który 
powinien  znaleźć  się  w miejscu,  gdzie  grunty  były  sprzedane,  stad  należało 
wykupić część terenu, na którym wybudowano separator, aby były możliwości 
odprowadzenia  wód  deszczowych  z  tego  miejsca.  Aby  realizować  osiedle, 
trzeba najpierw wybudować całą infrastrukturę kanalizacji deszczowej. Zadanie 
nie będzie kosztowało 300.000 zł, a 700.000 zł. W przyszłym roku planuje się 
budowę sieci, aby w kolejnych latach móc budować dalszą infrastrukturę. 

Pan  J.  Łastowski  prosił  również  o  szersze  informacje,  co  do  kwot 
zaplanowanych na realizację dróg na os. domków jednorodzinnych po 100.000 
zł w roku. Dodał, że Komisja dyskutowała o tym na początku posiedzenia. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że zadanie to związane jest z porozumieniem 
pomiędzy  gminą  Trzcianka  a  Spółdzielnią  Lokatorsko-Własnościową  
w  Trzciance,  która  wykonuje  na  rzecz  gminy  utwardzenie  dróg  na  osiedlu 
Poniatowskiego.  Pozostaną  dwa  odcinki,  które  winny  być  utwardzone  przez 
gminę, gdyż służą mieszkańcom gminy. To zobowiązanie daje szansę do roku 
2020  utwardzić  wszystkie  drogi  na  tym  osiedlu.  Stąd  kwoty  w  WPF,  jako 
gwarancja, że zadanie to będzie sukcesywne realizowane. 

Radny K. Jaworski pytał, co z pozostałymi drogami i inwestycjami drogowymi. 
Modernizacja placu Sienkiewicza to mała wartość dodana, bo lepiej lokowane 
są pieniądze, jeżeli zmienia się drogę gruntową na utwardzoną. Jest to lepsze 
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wykorzystanie środków. Czy nie ma takich potrzeb, bo jest wiele osiedli  bez 
dróg, kanalizacji, dlatego należałoby przemyśleć wydatkowanie tej kwoty. 

Przewodniczący Komisji  T. Tomczak zwrócił uwagę, że pozostałe inwestycje 
będą  analizowane przy  omawianiu  wieloletniego planu  inwestycyjnego.  Taki 
temat  będzie  na  kolejnym  posiedzeniu  komisji,  WPF  nie  zamyka  drogi  do 
dyskusji  nad  planem inwestycyjnym,  w  którym radni  wskażą,  które  drogi,  
w jakiej kolejności będą realizowane. 

Radny K. Jaworski odpowiedział, że jego wypowiedź miała zwrócić uwagę, na 
to żeby pojawiające się propozycje zadań były rozważane czy w tym momencie 
są najpilniejsze. Poprawi to wizerunek, promocyjnie i estetycznie, ale z drugiej 
strony,  inni  mieszkańcy  będą  narzekać,  że  tu  się  polepsza,  a  oni  chodzą  
w błocie, bo nie mają chodnika. 

Radny  A.  Jaworski  przychylił  się  do  wypowiedzi  K.  Jaworskiego  zwracając 
uwagę  na  potrzeby  osiedla  tzw.  Królewskiego,  na  którym  nie  ma  dróg, 
chodników,  kanalizacji.  Realizowane  jest  os.  Poniatowskiego,  a  należałoby 
ustalić jakąś hierarchię zadań. Chodzi o wykup gruntów na ul. Batorego, aby 
móc inne inwestycje realizować. 

Burmistrz K. Czarnecki zwrócił uwagę, że trzeba będzie zmierzyć się z trudnym 
tematem związanym z istniejącymi słupami energetycznymi w ul. Chrobrego. 
Prowadzone są dyskusje o projektowaniu i prowadzeniu budowy sieci i będzie 
problem ze sprawami własnościowymi. Teraz wszystkie działalna na terenach 
prywatnych związane są z kosztami. W wieloletnim planie inwestycyjnym będą 
wpisane  konkretne  daty  i  propozycje,  ale  trzeba  będzie  najpierw  załatwić 
sprawy techniczne, projektowe, pozwolenia i wykupy gruntów od mieszkańców. 
Drogi będą realizowane w terenach gdzie jest pozostała infrastruktura. 

W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Komisji poprosił radnych 
o wyrażenie opinii do obu projektów w formie głosowania: kto jest za opinią 
pozytywną? 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2015-2030  pozytywnie  
w głosowaniu: za 10, przeciwko 0, wstrzymujących 0. 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2015 rok pozytywnie w głosowaniu: za 10, przeciwko 0, wstrzymujących 0. 

 

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. Kserokopia w załączeniu.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

W związku z tym, że radny Z. Czarny miał wątpliwości, co do nieskazitelnej 
opinii  o  jednym z  kandydatów  na  ławnika,  nie  wskazując  imiennie,  radny  
W.  Perski  wyjaśnił,  że  był  członkiem  komisji,  która  dokonała  oceny 
kandydatów  na  roboczym  spotkaniu,  w  którym  uczestniczył  Prezes  Sądu 
Rejonowego w Trzciance, pani Sekretarz Gminy, on i Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Cz. Rogosz. Dodał, że wszystkie osoby spełniają warunki 
formalne i sprawdzone były pod względem karalności. Nie ma przeszkód aby 
kandydowali,  ale  radni  mają  możliwość  wybory  lub  nie  kandydatów,  
w głosowaniu tajnym. 

4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzo-
nej kontroli wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko 
i Siedlisko. Kserokopia w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

Burmistrz Trzcianki uzupełnił, że w trakcie realizacji remontu sali w Siedlisku, 
Niekursko  było  realizowane  wcześniej,  wszystkie  prace  były  konsultowane  
z rada sołecką, sołtysem, z którym uzgodniono zakres prac. Po ustaleniu zakresu 
prac  wykonywany  jest  projekt  techniczny  i  składany  jest  wniosek  o  środki 
zewnętrzne.  Od  tego  momentu  nie  można  nic  zmieniać.  Te  procedury  
w Siedlisku zachowane. Takich uwag, jakie się teraz pojawiają, w tym czasie 
nie było. 

Radny M. Łuczak stwierdził, że nikt nie zajął się tym, że drzwi miały kosztować 
1.000 zł, a na końcu montuje się takie same za 2.500 zł. Nikt tego nie wyjaśnił. 

5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  sołectw  gminy  Trzcianka  do 
programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  –  2020”. Kserokopia  
w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
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6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania z powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Kserokopia w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie skargi na uchwałę Nr X/78/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza  Trzcianki. Kserokopia w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2015 r. Kserokopia w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej 

i finansowej w sołectwach Niekursko i Siedlisko za okres ostatniej 
kadencji. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

10. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

Przewodniczący  Komisji  prosił  o  szersze  informacje  do  zapisu  informacji: 
rozstrzygnięto   przetarg,  podpisano  umowę  i  rozpoczęto  roboty  budowlane 
związane z modernizacja ul. Kościuszki. 

Burmistrz K. Czarnecki prosił radnych o informowanie naszych mieszkańców, 
że  roboty  wykonywane  na  ul.  Kościuszki  są  spowolnione  ze  względu  na 
rosnące  tam  drzewo  –  pomnik  przyrody  platan.  Były  wykonane  opinie 
dendrologów, drzewo jest  podlewane i  budowane są  specjalne wzmocnienia, 
aby  nie  uszkodzić  korzeni  drzewa.  Wszystko  jest  tak  realizowane,  aby  nie 
uszkodzić drzewa. 
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Przewodniczący  Komisji  prosił  o  szersze  informacje  do  zapisu:  zlecono 
wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy sklepie 
IBI – były zgłaszane inne potrzeby oświetlenia przejść. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że oświetlenia miały się pokazać w wyniku 
przebudowania systemu energetycznego w obrębie IBI i Kościoła.  W innych 
miejscach wymaga to szerszych uzgodnień z Energetyką. 

Przewodniczący Komisji  pytał o zapis punktu 7 str.  1 informacji  Burmistrza 
dot.  realizacji  budowy kanalizacji  ul.  Chopina i  Grottgera  – w jakim czasie 
będzie to realizowane? 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  inwestycja  rozpocznie  się  jeszcze  
w tym roku, i będzie polegać na wymianie instalacji sanitarnej i deszczowej  
oraz w części wodociągowej. W kolejnym roku będzie odbudowywana droga 
asfaltowa, natomiast gmina będzie planować na 2016 r. odbudowę chodników. 
Zadanie ma być zakończone z końcem 2016 r. Okres zimy 2015-2016 ma być 
wykorzystany  do  zagęszczenia  drogi  i  ruch  pojazdów  odbywać  się  będzie 
normalnie. 

Przewodniczący Komisji prosił o udostępnienie dokumentu pn. Analiza stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  można  zapoznać  się  z  tym 
dokumentem w referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący  Komisji  prosił  o  informację  jak  ogłaszane  są  przetargi  na 
zbycie działek, czy pod konkretne zainteresowanie, a kupujący się nie zgłaszają 
czy bez zapotrzebowania, czy specjalnie ludzie czekają na zbicie ceny? 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że gmina jest niekorzystnym kontrahentem. 
Zakup od spółdzielni umożliwia odliczenie podatku Vat przy budowie, zakup 
od  osoby  prywatnej  odbywa  się  bez  wyceny  rzeczoznawcy,  co  jest 
obowiązkiem gminy. Gmina ma również działki zarośnięte drzewami, co jest 
ich  mankamentem.  Kupujący  może  dokonać  wycinki  dopiero  po  spełnieniu 
procedury, czyli wykonaniu projektu technicznego zabudowy działki, uzyskaniu 
pozwolenia,  a  dopiero może  zwrócić  się  z  wnioskiem o zgodę na  usunięcie 
drzew. 

Radny T. Tomczak pytał o zapis informacji Burmistrza str. 18 poz. 13a dot. 
zbycia w drodze rokowań zakończonych negatywnym wynikiem działki przy 
ul. Za Jeziorem. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  ostatni  przetarg  zakończył  się 
złożeniem oferty,  która  nie spełniała  oczekiwań gminy ze względu na niska 
cenę.  Natomiast  teren  ten  należy sprzedać,  gdyż obiekty  niszczeją  i  dlatego 
warto obniżyć cenę. 
Burmistrz dodał, że na najbliższą sesję jest przygotowywany projekt uchwały 
w sprawie przekazania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę organizacjom 
pozarządowym zrzeszonym w Stowarzyszeniu T.A.D.E.K. 

Radny  K.  Jaworski  dodał,  że  Stowarzyszenie  T.A.D.E.K.  reprezentuje  pięć 
organizacji, które będą chciały mieć tam nie tylko swoją siedzibę, ale i miejsce 
do realizacji inicjatyw i ożywienie działalności. Na ten cel mają być pozyskane 
środki  zewnętrzne.  Stowarzyszenie  wysłało  zaproszenie  do  współpracy,  do 
wszystkich organizacji pozarządowych na terenie Trzcianki, celem zrzeszenie 
się,  aby  jeden  podmiot  mógł  ubiegać  się  o  dzierżawę  tego  obiektu,  jak  
i występować o środki zewnętrzne. 
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Ad 5a) Komisja zapoznała się z pismem Stowarzyszenia LZS Korona Siedlisko 
z  6.08.2015r.  dot.  sfinansowania  zakupu  i  montażu  bramek.  Pismo  
w załączeniu do protokołu.

Komisja wyraziła swoją opinię analizując projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu gminy Trzcianka na 2015 r. 

Ad 5b) Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Trzcianki z 13.08.2015 r. 
OR.030.3.1.2015.AM  w  sprawie  obsługi  organizacyjno-biurowej  Rady 
Miejskiej Trzcianki. Kserokopia pisma w załączeniu. 

Po szerokiej dyskusji nad możliwościami dystrybucji dokumentów dla radnych 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby członkowie komisji na najbliższej sesji 
sprecyzowali,  czy chcą wykorzystać w tym celu swój sprzęt,  czy ma to być 
sprzęt zakupiony przez Urząd, czy laptop lub tablet. 
Radni  proponowali  również,  aby  porównać  koszty  obecnie  ponoszone  na 
dystrybucję materiałów z kosztami zakupu czy obsługi sprzętu (zakup aplikacji, 
internet).  Proponowali  również  złożenie  zapytań  do  operatorów  sieci 
komórkowych nt. możliwości zakupu sprzętu z dostępem do internetu. 

Ad 6) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.  
Komisja opracował projekt planu pracy na II półrocze 2015 r., jak poniżej. 

Sierpień
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
2. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.
3. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Wrzesień
1. Przygotowanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-

2023.
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.

15



Październik
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Burmistrza Trzcianki 

w spółkach gminnych. 
2. Analiza stawek podatków lokalnych. 
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.
5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Listopad
1. Zapoznanie się z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Trzcianki na 

lata 2013-2020.
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 projektem budżetu na 2016 r. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.
5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Plan pracy komisji przyjęto w głosowaniu: za 9, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad 7) Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Pan W. Putyrski Kierownik Referatu GPiIK przedłożył pisemną informację 
o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy Trzcianka. 

Radni zapoznali się z pismem RPI.7013.1.2015. RZ  z 17.08.2015 r., które 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

16



Przewodniczący Komisji prosił o informację nt. realizacji spraw związanych 
z modernizacją pl. Pocztowego. 

Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  poinformował,  że  podpisano  umowę  
z  pracownią  w  Poznaniu  na  wykonanie  projektu  technicznego  z  wszelkimi 
dokumentami, które będą przesłane do Rady Ochrony Pamięci Narodowej. Są 
wytyczne co do wyglądu pomnika, przebiegu ekshumacji i to jest załatwiane. 
Skierowano pytania do dwóch pracowni architektonicznych w sprawie kosztów 
wykonania  projektu  technicznego  zagospodarowania  całego  pl.  Pocztowego. 
Koszty  na  pewno będą  powyżej  30  tys.  euro.  Uwagi  zapisane  w koncepcji 
zostaną uwzględnione w przetargu. W międzyczasie ma się odbyć spotkanie  
z Dyrektorem WZDW w Poznaniu w sprawie przebudowy ul.  Żeromskiego  
z  ul.  Prostą  i  ul.  M.  Konopnickiej.  Jest  zaplanowane  na  początek  września 
spotkanie  z  Dyrektorem PKS Wałcz,  który ma przedstawić  ofertę  sprzedaży 
działki  i  budynku.  W  tym  roku  planowane  jest  podpisanie  przedwstępnej 
umowy  na  nabycie  obiektów  PKS.  Wszystkie  formalności  muszą  być 
unormowane i sporządzony projekt, aby wystąpić o środki zewnętrzne. W 2017 
roku przebudowa pl. Pocztowego powinna się rozpocząć.  

Przewodniczący  Komisji  prosił  o  informację  nt.  przebudowy  cmentarza 
komunalnego. 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki poinformował, że po przyjęciu miejscowego 
planu  zagospodarowania  podpisana  zostanie  stosowna  umowa  z  Lasami 
Państwowymi  dotycząca  zamiany  terenów.  Tereny  zostały  wskazane, 
wycenione i stosowna uchwała przez Radę poprzednią była przyjęta. Cmentarz 
poszerzony byłby na przedłużeniu ścieżki  asfaltowej.  W zmianie  budżetu są 
środki na wyburzenie istniejących ołtarzy. Jeden zostanie wykorzystany przy 
kaplicy.  Zostanie  zakupiony składany podest,  który będzie  wykorzystywany, 
jako ołtarz na uroczystości Wszystkich Świętych oraz wykonane przedłużenie 
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drogi,  oświetlenia  i  nagłośnienia  –  to  w  przyszłym  roku.  Będzie  również 
konieczność  wycinki  drzew  ok.  76.  Jest  to  duże  wyzwanie,  które  może 
kosztować ponad milion zł. Oprócz poszerzenia, wycinki i kar za wylesienie 
(których nie wiadomo czy się da uniknąć), trzeba również wykonać ogrodzenie. 
Przez kolejne trzy lata, trzeba będzie dość duże środki przeznaczyć na cmentarz 
komunalny w Trzciance, ale i również na cmentarz w Białej i Stobnie. Takie 
pismo zostanie przekazane do biura Rady. 

Przewodniczący Komisji prosił o informację nt. linii kolejowej do Berlina. 

Radny  R.  Szukajło  poinformował  również,  że  udało  się  uzyskać  większość 
pozytywnych listów intencyjnych od gmin Wielkopolski leżących przy tej linii, 
które  przekazano  do  Urzędu  Marszałkowskiego.  Pilotażowy  przejazd,  który 
miał  odbyć  się  w  sierpniu  odbędzie  się  w  październiku.  Problem zaistniał  
w województwie lubuskim, gdzie lokalne linie chciały obsłużyć tę trasę. Tabor 
jaki  posiada  przewoźnik  lokalny  nie  jest  dostosowany  do  linii  na  terenie 
Niemiec, natomiast ARIWA taki sprzęt posiada. 

W  dalszej  części  poinformował  o  działaniach  w  ramach  projektu  polsko-
niemieckiego pozyskania środków dla gmin leżących przy tej linii kolejowej  
i  działaniach  podejmowanych  przez  Trans  Oderanę,  która  ma  szansę  się 
ukonstytuować  na  przełomie  tego  i  przyszłego  roku.  Dokumentacja  jest  na 
etapie projektów – konwencja i statut. Decyzje muszą zapaść w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.  Jest  to  narzędzie,  które  pozwoli  pozyskać  środki,  ale 
same środki jeszcze nie zostały uruchomione. 

Radny Z. Czarny poruszył sprawę braku przejazdu przez ulicę przy torach od 
ul. Sikorskiego w kierunku ogrodów działkowych. 
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  że PKP wyburza budynki, które nie są im 
potrzebne, takie jak Biernatowo, Siedlisko, Biała. Budynki PKP w Trzciance  
i  tereny  wyładowani  są  zarządzane  przez  różne  spółki.  Będą  rozmowy  po 
dokonaniu  podziałów  geodezyjnych  i  ustalone  zasady  przekazania  na  rzecz 
gminy,  łącznie  z  deklaracją,  co  tam  ma  być,  z  gwarancją  uruchomienia 
poczekalni dla podróżnych, oczywiście z wyłączeniem torów. Jeszcze podziału 
geodezyjnego  nie  zakończono,  natomiast  nasz  dworzec  wpisano  w  system 
krajowy.  Należy  poczekać  do okresu  powyborczego,  wówczas  podjąć  nowe 
rozmowy. 

Ad 8) Wnioski i zapytania. 

Radny R. Szukajło wnioskował, aby rozważyć doświetlenie pierwszego odcinka 
ul. Kasprowicza, poprzez rozmowę z właścicielem terenu przy skrzyżowaniu  
ul. Sikorskiego ul. Kasperowicza, na którego posesji są lampy oświetleniowe. 
Może na tych słupach udałoby się zamontować lampę dzieląc koszty utrzymania 

z prywatnym przedsiębiorcą. 

Radny R. Wilant zwrócił uwagę, że boisko sportowe w Białej nie ma prądu,  
a woda doprowadzona do szatni, ale w szatni nie ma odprowadzenia. 

Radny Z.  Czarny wnioskował,  aby dokonać przeglądu oświetlenia  zwracając 
uwagę  na  lampy  osłonięte  gałęziami  drzew  i  przyciąć  tam  gdzie  są  takie 
potrzeby. Dotyczy to również lampy przy SP Nr 3. 

Radny  K.  Jaworski  wnioskował,  aby  rozważyć  możliwość  pozostawienia 
konstrukcji  metalowej  do  kosza,  usytuowanej  na  nowej  plaży.  Konstrukcja 
powinna być umieszczona na wysokości 3,05 m. 

Radny A. Moszyński zwrócił uwagę, że do projektu budżetu na 2016 r. nie może 
wypracować propozycji remontowych, gdyż sprawy własnościowe placu zabaw 
w Pokrzywnie nie są uregulowane. Prosi o przyspieszenie działań. 
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Ad 9) Zamknięcie posiedzenia. 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Komisji 
podziękował wszystkim za aktywny udział i zamknął posiedzenie komisji. 

Protokolant Przewodniczący Komisji 

Marzena Domagała       Tomasz Tomczak
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