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Protokół Nr 14/16

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 22 lutego 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w  spotkaniu  uczestniczył  Burmistrz  Trzcianki  pan  Krzysztof  Czarnecki  oraz 
zastępca Burmistrza Trzcianki Grażyna Zozula.  

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji, 
który przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

 
 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 13/16 z dnia  3 lutego  2016 r.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji:
1) pismo FN.3032.12.2016.AG z 1 lutego 2016 r. – sprawozdanie z wysokości 
średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 
zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka 
za 2015 r.,
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęty został przez aklamację. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 13/16 z dnia  3 lutego  2016 r.
Protokół Nr 13/16 z dnia 3 lutego 2016 r. przyjęty został w głosowaniu: za 7. 
Głosowało 7 radnych. 

Ad 4. Opiniowanie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji stwierdził, że przedstawione sześć projektów uchwał są 
skutkiem  przyjętej  przez  Radę  uchwały  budżetowej  na  rok  2016.  Są  to 
porozumienia z odpowiednimi podmiotami. 
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1. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu na realizację zadania pod nazwą „Likwidacja 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  
i  gospodarczych  na  terenie  powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego  w  2016 
roku.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

2. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  województwu 
wielkopolskiemu.  
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   Gmina  Trzcianka  jest  już  po 
przeprowadzonych  rozmowach.  Na  ulicy  Grunwaldzkiej  będzie  robiony 
odcinek 208 metrów do rozjazdu ul.  Powstańców Wielkopolskich a ulicy 
Grunwaldzkiej   do  wysokości  wiaduktu  na  wykonanie  chodnika  oraz 
wykonanie  od  ulicy  Powstańców  Wielkopolskich  do  ul.  Grunwaldzkiej 
wykonanie chodnika od przejścia w kierunku CPN. Po przetargu okaże się 
jaką kwotę gmina musi przekazać na to zadanie. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu 
im. Tadeusza Zielińskiego.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim  przy  realizacji  zadania  z  zakresu  organizacji  turnieju 
szachowego pn. „VI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda 
Dziedzica - Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich”.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji  zadania z zakresu współdziałania z powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim  w  zakresie  prowadzenia  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej w Trzciance.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
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7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych  szkół  podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których 
gmina Trzcianka jest organem prowadzącym.   

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że rejonizacja jest potrzebna, bo gdyby jej 
nie  było,  gmina  musiałaby  podejmować drastyczne  kroki.  Widać,  że  jest 
walka pomiędzy placówkami. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że podwyżka ceny za wódę i kanalizację jest 
zjawiskiem  nieuchronnym.  Im  więcej  prowadzonych  jest  w  gminie 
inwestycji, tym większe są ceny. Większe są koszty utrzymania obiektów. Na 
wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarczej pani prezes ZIK przekazała 
informację,  że    został  zwodociągowany  odcinek  pomiędzy  Rudką  a 
Siedliskiem, jest tam  23 posesji, odcinek wynosi ponad 8 kilometrów.  Koszt 
całej inwestycji wynosił 850 tys. a podłączyły się 4 gospodarstwa. 
Jeśli Rada Miejska powie, że nie podnosi się cen wody, to wtedy z budżetu 
gminy należy przeznaczyć pieniądze - skutek podwyżki -  do ZIK. Tak się 
dzieje w gminie Wieleń. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy 
Trzcianka w 2016 r. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

Ad. 5. Sprawy wniesione do komisji:
1) pismo  FN.3032.12.2016.AG  z  1  lutego  2016  r.  –  sprawozdanie  z 

wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 
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stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka za 2015 r.,

Radny Łukasz  Wlkowiak zadał  pytanie,  na jakiej  podstawie wyliczone są  te 
kwoty przedstawione w sprawozdaniu.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że w skład średniego wynagrodzenia wchodzi 
dodatek za wysługę lat, dodatek wychowawcy klasy, dodatek za warunki pracy, 
dodatek  za  uciążliwość  pracy,  dodatek  motywacyjny,  nagroda  z    funduszu 
nagród,  zasiłek  na  zagospodarowanie,  wynagrodzenie  za  godziny 
ponadwymiarowe,  wynagrodzenie  chorobowe,  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne,  świadczenie  urlopowe.   Dla  każdej  grupy  awansu  zawodowego 
nauczycieli wylicza się średnią w gminie.   

Komisja zapoznała się z informacją. 

Ad. 6. Wolne wnioski.
Burmistrz Trzcianki  przybliżył problem przed jakim stoi Rada Miejska, mówił 
o możliwości zdobycia środków, o możliwościach ich spłacenia. Poinformował, 
że  niektóre  zadania  należy  wykonać  bez  względu  na  wszystko,   a  niektóre 
należy  wybierać.   W  roku  2017  są  zobowiązania   dotyczące   rozbudowy 
cmentarza komunalnego a realizacja zadania rozpocznie się w tym roku. Wyraził 
nadzieję, że wreszcie zostanie podpisane porozumienie, dyskusje w tej sprawie 
trwały  2,5  roku.   Gmina  musi  zagwarantować  400  tys.  zł  w  budżecie  na 
realizację tego zadania.
Także muszą być zagwarantowane corocznie środki na rekultywację wysypiska 
odpadów komunalnych, to jest kwota 300 tys. zł.
Sukcesywnie wykupywane są  tereny dotyczące dróg na osiedlach, tam gdzie są 
plany miejscowe, na ten cel  jest to kwota 300 tys. zł.
Rada  podjęła  decyzję  dotyczącą  wsparcia  budownictwa  mieszkaniowego, 
czynszowego  dla  TTB  jak   i  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko- 
Własnościowej,  dla TTBs jest  to kwota 570 tys.  zł,  a  dla  Spółdzielni  jest  to 
kwota 300 tys. zł. 
Złożony został wniosek na budowę drogi od Smolarni do Stradunia, wniosek nie 
został zakwalifikowany w pierwszym rozdaniu, ale po przetargach może taka 
zgoda będzie i wtedy będzie na to zadanie kwota ok. 2 milionów.
Złożony został wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią sportową 
przy Gimnazjum Nr 2  i Szkole Podstawowej nr 2, do lutego 2017 r. musi być 
podpisana umowa i wybrany wykonawca.  Planuje się zorganizowanie przetargu 
jeszcze w tym roku. Też trzeba przeznaczyć środki na ten cel.
Jeśli  chodzi  o  POSI  to  jest  przygotowany  plik  dokumentów  dot. 
termomodernizacji szkół w Rychliku,    Przyłękach i Białej i Łomnicy chodzi o 
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kwotę 2,5 miliona zł.  Możemy dostać trzykrotnie  wyższe środki na inwestycje 
niż  te,  które  mamy  w  budżecie.   Jesteśmy  zobowiązani  do  zaciągnięcia 
zobowiązań na realizację tych inwestycji.  Stwierdził, że rok 2017 będzie to rok 
kluczowy odnośnie inwestycji w mieście,  gmina jeśli się będzie zadłużała, to 
będzie się zadłużała nie po to,  aby się zadłużać,  ale po to,  aby wykorzystać 
programy i zobowiązania, które zdeklarowane były wcześniej. Chodzi o bardzo 
duże pieniądze dla naszego samorządu, które bardzo poprawią naszą strukturę 
oświatową i mieszkaniową. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w roku 2008 Rada podjęła decyzję, że buduje 
pływalnie i jeśli by to zrobiła, to basen w Trzciance już by był.  W roku 2009 w 
budżecie  gminy  były  środki  na  projekt  techniczny,  ale  zadanie  nie  zostało 
wykonane.  Nikt się z tego nie wytłumaczył. Przez ostatnie lata gmina spłaciła 
bardzo duże kredyty. Powiedział, że trzeba się zastanowić, czy w tym momencie 
gminę stać na budowę pływalni. Obligacje to sposób na rozwiązanie problemu, 
będą one wielomilionowe i na konkretne zadanie. Wszystkie zaległości, wszyscy 
chcą  aby zrobić  je  teraz,  i  to  we wszystkich  dziedzinach.  Poinformował,  że 
będzie  opracowana  koncepcja  osiedla  Poniatowskiego,  ale  nie  jest  to  łatwy 
temat.  Nie  można  odprowadzić  wody  gruntowej  do  cieku  wodnego 
prowadzącego  do osiedla 25 lecia i dalej do rzeczki, bo przekrój nie wytrzyma. 
Są dylematy,  którymi trzeba się zająć. Na drogi wiejskie wraz ze wsparciem to 
przeznacza  się   kwotę  5  milionów  zł,  ale  ta  kwota  nie  zadowoli  wszystkie 
potrzeby, bo będzie za to zrobiona droga   Smolarnia i Straduń oraz droga w 
Siedlisku.    Tworząc  budżet  należy  mieć  zrównoważone  dochody  bieżące  z 
wydatkami bieżącymi. Był zapis aby w pierwszej kolejności iść w modernizację 
obiektów oświatowych. Po modernizacji Szkoły nr 2 i Gimnazjum, widać jakie 
są  efekty,  przekładają  się  na wydatki  bieżące.   Poprosił  o dyskusję na temat 
lokalizacji pływalni, żeby obiekt był atrakcją dla miasta. Poprosił o dyskusje, co 
zrobić  aby  basen  przynosił  dochód,  aby  był  jak  najtańszy  w  utrzymaniu. 
Poprosił kupców i cech rzemiosł o zastanowienie się, co należy zrobić, żeby jak 
najmniej na ten basen wydawać.

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała  Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Czesław Rogosz


