
P r o t o k ó ł Nr 14/16

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi z 12 stycznia 2016 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1400 do 1630.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Agnieszka Ciemachowska Kierownik referatu,
4) pani Joanna Zieńko Zastępca Skarbnika gminy. 

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Wincenty Kilian.  
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Nikt 
nie miał uwag. Poniższy porządek przyjęto przez aklamację. 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 12/15 z 19 listopada 2015 r.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 13/15 z 8 grudnia 2015 r.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 roku. 
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu nr 12/15 z 19 listopada 2015 r.
Protokół został przyjęty w głosowaniu: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Nieobecna w tym momencie M. Opszańska.

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr 13/15 z 8 grudnia 2015 r.
Protokół został przyjęty w głosowaniu: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Nieobecna w tym momencie M. Opszańska.



Ad 4) Analiza materiałów na sesję.
Komisja zapoznała się z:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka.

Przewodniczący  komisji  przypomniał,  że  projekt  był  omawiany  z  autorami 
projektu na wczorajszym posiedzeniu Komisji  Gospodarczej,  na które zostali 
zaproszeni wszyscy radni, dlatego nie ma potrzeby szczegółowego omówienia, 
ale ewentualne pytania mogą paść. 
W dyskusji glos zabrali: 

A. Hałuszka zwrócił uwagę, czy obecny tabor autokarowy, dość duży, który 
przemieszcza  się  z  terenów  wsi  do  miasta,  wożąc  niewielką  liczbę 
pasażerów, będzie zastąpiony mniejszym. Czy można zredukować, bo tak 
duże autokary, to nie są oszczędności, a zanieczyszczenie środowiska jest 
duże?  

Radna J. Durejko wyjaśniła, że kwestia komunikacji autokarowej jest oceniana 
pod innym katem, tj. zorganizować sieć komunikacyjną, aby jak najwięcej osób 
korzystało z tej sieci, rezygnując z używania samochodów, których jest dużo  
i często starych. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  że  po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  przewozy 
autokarowe, będzie umożliwiona firmom zajmującym się przewozami wymianę 
taboru. Będzie wsparcie środkami unijnymi tych działań. 

Innych uwag nie było. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za 9, przeciw 
0, wstrzymujących 0.  

2. Projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  obejmuje  cały  obszar  osady 
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Wrząca, a zabezpiecza osadę przed rozbudową fermy kur. Plan miejscowy ustala 
wskaźniki  i  możliwe  ilości  hodowli.  Plan  będzie  służył  również  innym 
mieszkańcom planującym rozbudowę czy rozwój przemysłu rolnego. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za 9, przeciw 
0, wstrzymujących 0.  

3.  Dyskusja  na  temat  wyemitowania  obligacji  komunalnych  w  celu 
realizacji zadań zapisanych w WPI.

Radni otrzymali w materiałach na sesję informację o obligacjach Burmistrza 
Trzcianki z 8 stycznia 2015 r., jak w załączeniu do protokołu. 

Pan K.  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki  wyjaśnił,  że  analizując  finanse  naszej 
gminy,  obserwując  działania  związane  z  uruchamianiem  środków  unijnych, 
plany związane z budową pływalni na terenie naszej  gminy, należy dojść do 
wniosku,  że  w  krótkim  okresie  czasu  może  zbiegnie  się  wiele  inwestycji, 
których z własnych środków nie udałoby się zrealizować. Stąd pomysł emisji 
obligacji  komunalnych,  które  byłyby  na  wniesienie  wkładu  własnego  na 
realizacje niektórych inwestycji i dały możliwość składania wniosków o środki 
unijne. Spłata zobowiązań związanych z obligacjami rozpoczęłaby się od 2023 
roku. Forma kredytowa jest mniej korzystna, bo spłata następuje w kolejnym 
roku. Gmina określa termin wykupu obligacji. Spłaty w późniejszym terminie 
pozwalają  na  realizację  różnych  zadań  inwestycyjnych  zapisanych  w  WPI. 
Mogą się pojawić jeszcze inne nabory na inne zadania. Może pozytywnie będzie 
rozpatrzony  wniosek  na  drogę  od  Stradunia  do  Smolarni,  jak  również 
uruchomione zostanie budownictwo komunalne czynszowe przez TTBS.  

Pani  J.  Zieńko  zastępca  skarbnika  poinformowała,  że  w  materiałach, 
przekazanych  radnym,  przedstawiono  ogólne  informacje  nt.  obligacji,  ale 
również  konkretne  ilości  emitowanych  obligacji  w  poszczególnych  latach, 
terminy ich wykupu. Zgodnie z tym, gmina wyemituje 20 mln obligacji kolejno 
w seriach: 2017 r. – 6 mln, 2018 r. – 8 mln, 2019 r. – 6 mln. Obligacje mogą być 
w  różnych  nominałach  i  terminach,  dlatego  są  korzystniejsze  od  kredytów. 
Obligacje  mają  być  na  wkłady  własne  do  projektów  unijnych,  czyli  to 
zadłużenie nie będzie wliczało się we wskaźnik zadłużenia. 

Radny  A.  Hałuszka  stwierdził,  że  jest  za  emisją  obligacji  dziękując  za 
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przygotowany materiał i prosił o informację, kto będzie wykupywał i na jakich 
zasadach. 

Pani J. Zieńko odpowiadając A. Hałuszce wyjaśniła, że obligacje wykupi bank, 
wybrany  w  drodze  zaproszeń  do  składania  ofert,  a  da  to  możliwość 
wynegocjowania  jak  najkorzystniejszego  oprocentowania.  Gmina  może 
regulować  ilości  emitowanych  obligacji  i  terminy.  Spłata  oprocentowania  
w  cyklach  półrocznych,  można  wykupić  szybciej.  Będą  to  obligacje  na 
okaziciela, niezabezpieczone, emitowane w trybie niepublicznym. 

Radny A. Hałuszka pytał, o cel emisji obligacji. Takie cele są w formie tabeli 
przedstawione. 

Pani J. Zieńko odpowiadając wyjaśniła, że cele są określone, ale w przypadku 
obligacji, nie muszą one być precyzyjne, a ogólne, np. drogi, zadania zawarte 
w WPI. W tabeli określono, na jaki wkład własny inwestycji obligacje byłyby 
przeznaczone środki z obligacji. 

Radny Z. Czarny stwierdził, że po analizie WPI doszedł do wniosku, że gdyby 
nie  zaistniał  temat  basenu,  to  nie  trzeba  by  wydawać  obligacji.  Czy  to  nie 
zmieniło  planów,  bo  projektując  WPI  na  wskazane  zadania  były  pieniądze,  
a teraz gmina zadłuża się wydając 20 mln obligacji. Jest to potężna kwota, jak 
na nasze warunki. 
Dodał, że chciałby zobaczyć analizę kosztów utrzymania takiej pływalni, ilości 
zatrudnionych, czasu funkcjonowania itp. Będzie głosował za tym zadaniem, ale 
jest wiele wątpliwości. 

Radny R.  Wilant  stwierdził,  że  jest  za  obligacjami,  ale  jego zdaniem naszej 
gminy jeszcze w tym momencie nie stać na budowę pływalni. Jest wiele innych 
zadań ważnych do zrobienia. Trzeba będzie podnieść podatki, bo nie ma innej 
opcji,  a  ludzie  nie  chcą  podwyżek  na  utrzymanie  basenu,  wolą  pojechać  do 
innego miasta. 

Radny  J.  Durejko  zwróciła  uwagę,  że  analiza  finansowa  w  związku  
z obligacjami jest ładnie pokazana w materiale. W temacie basenu stwierdziła, 
że są takie czasy, że baseny nie są wielkim luksusem i trzeba liczyć się na takie 
zapotrzebowanie,  ale  również  rzeczy  jest  jeszcze  wiele  do  zrobienia.  Jest 
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natomiast nacisk na budowę basenu i stąd ta propozycja. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że po analizie symulacji jest za emisja obligacji. 
Są to możliwości spłaty w dalekich latach i mniejsze spłaty od rat aktualnych 
kredytów, a ponadto mogą się nałożyć wszystkie zadania w jednym okresie  
i własnych środków na udział może zabraknąć.  

Pan K. Czarnecki Burmistrz Trzcianki przedstawił, że wstępne koszty związane 
z budową i funkcjonowaniem pływalni. Łączny koszt w skali roku szacunkowy 
1.703.000 zł, a koszty budowy 9.987.000 zł plus media i sprawy własnościowe. 
Aby obiekt się zbilansował, to skorzystać powinno z niego w ciągu roku ok. 
190.000 ludzi. W ślad za tym podatki zapewne wzrosną. 
Burmistrz dodał, że na najbliższą sesję zaproszenie otrzymał Prezes Baza PCT 
pan Matkowski, aby przedstawił oczekiwania, co do propozycji pływalni. 
Obligacje nie mają zadłużyć gminy do tego stopnia, że następcy nie będą mogli 
realizować kolejnych inwestycji. Wskaźniki budżetu powinny z roku na rok się 
poprawiać. Wprowadzenie projektu 500 plus zwiększy budżet gminy powyżej 
100  mln  zł  i  wskaźniki  się  poprawią,  ale  nie  pod  względem  inwestycji, 
natomiast więcej będzie wydatków na administrację i konieczność zatrudnienia 
dodatkowych pracowników. Wzrost kwoty wolnej od podatku może umniejszyć 
wpływy gminy z tytułu PIT, jeżeli nie będzie rekompensaty z budżetu państwa. 
W  temacie  basenu  zostało  wystosowane  pismo  do  wójtów  i  burmistrzów 
ściennych  gmin,  aby  określili  czy  będą  korzystać  z  tego  obiektu  poprzez 
wykupienie karnetów dla swoich uczniów, pracowników itp. 

Radny A. Hałuszka zwrócił uwagę, że temat obligacji szybko się toczy i chodzi 
o dyskusję, a nie podjęcie decyzji. Będzie to kosztować gminę prawie 5 mln zł. 
Może należałoby zaprosić banki do przedstawienia ofert, bo chciałby jako radny 
zobaczyć oferty, a banki powinny powalczyć bo jest to zysk. 

Pani J. Zieńko wyjaśniła, że gmina już kiedyś emitowała obligacje, ale na temat 
doświadczeń nie może nic powiedzieć. Natomiast wiele gmin korzysta z firm 
zewnętrznych do przeprowadzenia całego procesu emisji obligacji. Na ten czas 
pracownicy  próbują  sami  zebrać  informacje,  a  zapewne  będzie  również 
współpraca z bankami, które mogą przybliżyć temat. 

Radny  A.  Hałuszka  zwrócił  uwagę,  że  są  inne  zadania,  które  mają  być 
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dofinansowane z obligacji.  Zwrócił  uwagę,  że koszty funkcjonowania basenu 
trzeba umniejszyć o odpłatności osób, które będą z niego korzystać. 

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że temat ten wymaga jeszcze dyskusji, 
Są  argumenty  za  budową basenu,  chociażby  zagospodarowanie  czasu  naszej 
młodzieży,  jak  i  kwestie  zdrowotne,  ale  oczywiście  są  koszty,  które  trzeba 
będzie pokryć. 

Ad 5) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 roku. 

Styczeń
1. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2016 r.
2. Dyskusja na temat wyemitowania obligacji komunalnych w celu realizacji
    zadań zapisanych w WPI.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Luty
1. Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka za 2015 rok.
2. Analiza realizacji uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie  

gminy Trzcianka. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Marzec
1. Analiza stanu dróg i urządzeń melioracyjnych w gminie Trzcianka.
2. Organizacja dożynek gminnych i konkursu „Piękna Wieś”. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Kwiecień
1. Spotkanie z przedstawicielami: Izb Rolniczych, Agencji Nieruchomości 
    Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.
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Maj
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 
2. Spotkanie z przedstawicielami instytucji pomagających wdrażać środki 
    z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Czerwiec
1. Lustracja schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja. 
 
WW. plan pracy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad 6) Wnioski komisji.

Radny  Z.  Czarny  prosił  Burmistrza  Trzcianki,  aby  na  najbliższej  sesji,  
w związku pytaniami  mieszkańców Trzcianki,  poinformować społeczeństwo  
w temacie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. 
Poinformować również o świadczeniach, które ma wypłacać Urząd po 500 zł na 
każde dziecko. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  ustawa  najprawdopodobniej  wejdzie  
w  życie  w  marcu,  a  od  kwietnia  będą  przyjmowane  wnioski.  Trwają 
przygotowania do przyjęcia ok. 4 tys. wniosków. 

Radna M. Opszańska złożyła dwa wnioski na piśmie:
1) z dnia 8.01.2016 r. w sprawie naprawy drogi oraz ustawienie oświetlenia 

drogi w Stobnie,
2) z  dnia  11.01.2016  r.  w  sprawie  naprawy  drogi  gruntowej  do  Suszarni 

Stobno-Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji.  

Radny  Z.  Czarny  prosił  o  interwencję,  w  sprawie  obniżonej  studzienki  
i tworzenia się dużej kałuży przy ul. Staszica wjazd do bloków os. Słowackiego 
(punktowce naprzeciw domu dziecka).
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Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  teren  jest  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  
a  likwidacja  tego  obniżenia  wymaga  przebudowę  systemu  kanalizacji 
deszczowej.  Problem  musiałby  zostać  rozwiązany  wspólnie  Gmina  
i Spółdzielnia. 

Radny R. Wilant pytał o możliwości posypywania ul. Parkowej i ul. Zamkowej. 
w czasie oblodzenia.  

Radny M. Łuczak prosił o realizację wniosku radnej J. Durejko w sprawie złe 
działającej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Siedlisku. 

Radny  M.  Łuczak  prosił  o  wyjaśnienie,  w  związku  z  planami  rozbudowy 
świniarni w Rychliku, posiadając zezwolenie na 4 tys., a hoduje obecnie 3.200 
sztuk i  posiada raport  środowiskowy, po raz czwarty Kolegium Odwoławcze 
kieruje  sprawę do ponownego rozpatrzenia,  ponieważ  od  decyzji  Burmistrza 
jedna ze stron za każdym razem się odwołuje.
Radny M. Łuczak prosi o informację, co dalej, jak długo sprawa może wracać 
do  Kolegium  Odwoławczego,  czy  jest  inna  droga  prawna  np.,  Sąd 
Administracyjny? 

Radny A. Moszyński przypomniał swój wniosek w sprawie doprowadzenia nitki 
wodociągu do Leśnego Dworku. 

Radny W. Kilian zaproponował, aby w tej sprawie spotkać się z Prezesem ZIK, 
Lasów Państwowych, Burmistrzem i jakoś tę sprawę rozwiązać. 

Po analizie realizacji wniosków, Komisja prosi ponawia wniosku:
nr 33 – przycinka gałęzi drzew nad droga ul. Gorzelniana w Białej;
nr 35 – ustawienie kierunkowskazów z numerami posesji na wybudowaniach;
nr 46 - zabezpieczenie dziupli drzewa ul. Powstańców Wlkp;
nr 54 – ustawienie przystanku PKS w Stobnie k/Henkla.

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Trzcianki OR.030.1.10.2015.BKZ 
z  14.12.2015  r.  dot.  odpowiedzi  na  wniosek  Ne  55  z  19.11.2015  r.  Pismo  
w załączeniu. 
Komisja zapoznała się również z pismem państwa Gizeli i Stanisława Sadowych 
z 12.12.2015 r. w sprawie numeracji działek w miejscowości Nowej Wsi oraz 
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z odpowiedzią Burmistrza Trzcianki RPI.030.2.2016. KB z 11.01.2016 r. z dnia 
11 stycznia 2016 r. Pisma w załączeniu. 

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia. 

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

      Protokolant Przewodniczący Komisji 

Marzena Domagała        Wincenty Kilian
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