
Protokół  Nr 19/ 16

z posiedzenia Komisji   Spraw Społecznych  z  dnia  23  sierpnia  2016 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali   sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  
w godzinach od 1100 do godz.14 00    

 
W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
2) Pan Krzysztof Czarnecki- Burmistrz Trzcianki,

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji pan  Czesław Rogosz  witając 
zaproszonych  gości  i  członków  komisji.  Następnie  przypomniał  porządek 
posiedzenia, który radni otrzymali wraz  z  zaproszeniem na posiedzenie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 18/16 z dnia  27 czerwca  2016 r.
4. Ocena systemu dowozów dzieci do szkół - wypracowanie wniosków na nowy rok 
szkolny.
5.Analiza materiałów na sesję.
6.Sprawy wniesione do komisji.

7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2)  Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty  w głosowaniu: za- 9, przeciw-0,wstrzymało się-0.

Ad 3)  Przyjęcie protokołu komisji  Nr 18/16 z dnia  27 czerwca  2016 r.
Radny  A.  Hałuszka  wnioskuje  o  zamieszczanie    przygotowanych  protokołów 
z komisji w systemie hdsesja aby można było zapoznać się z  danym protokołem 
przed  zatwierdzeniem na komisji.
Protokół   komisji  Nr  18/16  z  dnia   27  czerwca   2016  r.  został  przyjęty 
w głosowaniu: za-9, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad 4)  Ocena systemu dowozów dzieci do szkół - wypracowanie wniosków na 
nowy rok szkolny.

Przewodniczący komisji  zwrócił  się do członków komisji  z zapytaniem, czy mają 
w zakresie przygotowanej informacji nt. dowozów jakieś uwagi, propozycje.
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Radny Ł. Walkowiak poinformował, jeśli byłyby problemy, to by przyszedł dyrektor 
danej szkoły i by zgłosił.

Burmistrz K. Czarnecki poinformował, gmina jest po rozstrzygnięciu przetargowym 
nt. dowozów. W tym roku usługi w zakresie dowozów będzie świadczyła nam firma 
PKS Wałcz. Dodatkowo dowożone  dzieci do szkół będą gminnym autobusem. Jest 
duży  znak zapytania, jak będzie po reformie oświatowej. Ma być zrównoważony 
rozwój transportu  polegający na tym, że  powiaty ( jak w naszym przypadku  pow. 
80 tys mieszkańców ) będą   organizowały przetargi. Na razie nie wiadomo, jak to 
będzie rozliczane z przewozami szkolnymi. Nasza gmina idzie normalnym trybem, 
czyli ogłoszenie przetargu jak obecnie. Może się jednak okazać, że od 1 września 
będą  zmiany,  które  spowodują,  że  będą  utrudnienia  i  trzeba  będzie  dopłacić  do 
dziecka.  Może się  też  okazać,  że  niektóre linie   nie  będą w ogóle funkcjonować 
i trzeba będzie dowozić dzieci. Gmina jest obecnie po przetargu i wszystko odbywa 
się według starych zasad.
Dalej  na  zapytanie  radnego  A.  Hałuszki,że  gmina  organizuje  przetargi  a  później 
o fundusze gmina występuje - wyjaśnił, że w tej sprawie nikt nie udzielił informacji. 
Pewne zmiany, utrudnienia mogą  się okazać po wprowadzonej reformie.

Radny  W.  Perski  zapytał,  czy  dzieci  niepełnosprawne  będą  dowożone-  burmistrz 
wyjaśnił, że będą.

Burmistrz K. Czarnecki  poinformował, że odbyło się  spotkanie z dyrektorami szkół. 
Takie spotkania będą się odbywały w momencie tworzenia budżetu. Dalej wyjaśnił 
szczegółowo problemy  z   jakimi  gmina  będzie  musiała  się  zmierzyć  szczególnie 
z problemami finansowymi.  
Następnie odbyła się krótka dyskusja.
 
Komisja Spraw Społecznych w dniu 23.08.2016 r.  zapoznała się z   przygotowaną  
pisemną informacją, czyli  oceną dowozu dzieci do szkół.

Ad 5)  Analiza materiałów na sesję.
Członkowie komisji analizowali  następujące materiały na sesję: 

1.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata  2016-2032.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił  zmiany  głównie  dotyczą  rozpoczęcia  realizacji 
termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej,  budowy  boiska 
wielofunkcyjnego z  bieżnią  ogólną przy  Szkole Podstawowej  Nr  2 i  Gimnazjum. 
Propozycja tych zapisów umożliwia po przyjęciu wniosków, realizację tych zadań 
inwestycyjnych.  Realizacja  inwestycji   dofinansowywanych  przez  Ministerstwo 
Sportu w pewnym sensie komplikuje nasze założenia. Z programu do  2018 r. można 
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wykonać jedno zadanie. Gmina zgłosiła w 2015 r. jedno zadanie – budowa boiska, 
akces otrzymano  i  można ogłosić przetarg w tym roku, a w następnym roku złożyć 
zapotrzebowanie na realizację budowy boiska z zakończeniem w roku 2018. W tym 
czasie  nie  można ogłosić  przetargu i  rozpocząć   następne  zadanie  ponieważ nie 
będzie  dofinansowania.  Zadanie  można  realizować  ale  wniosek  o  dotację  można 
złożyć  dopiero w roku 2019. Zakończenie inwestycji nie może być w roku 2018.
Dofinansowanie na pływalnię można  liczyć dopiero w roku 2019 czy  w 2020 r. 
także dofinansowanie od pana starosty na 2019-2020.
Odbyła się krótka dyskusja w której uczestniczyli następujący radni: A. Hałuszka, 
W. Perski, W. Bala, E. Joachimiak, Ł. Walkowiak.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-  0.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2016 rok.

    Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, zmiany głównie dotyczą drobnych kwot, generalnie 
są to wewnętrzne przesunięcia między paragrafami, środków finansowych. Związane 
jest  też  z  rozdysponowaniem  nadwyżki  budżetowej  skierowanej  m.in.  na 
zbilansowanie  wydatków oświatowych,  jak  i  250 tys  zł  dla  TTBS na  wykonanie 
budynku.  Zmiana  dotyczy  też  przesunięcia  środków  na  zakup  ciągnika  do 
wykaszania terenów zielonych na terenie OSiR, na dokończenie budowy chodnika 
przy ul. Broniewskiego, na wykonanie  przedłużenie ul. Tetmajera w celu połączenia 
z Teresinem. Dalej wyjaśnił sprawę  PKS, gmina jest właścicielem obiektu i ponosi 
koszty  ogrzewania, sprzątania i  wywozu nieczystości.

Radny  A.  Hałuszka  poruszył  temat  zmniejszenia  o  kwotę  w  wys.  8  tys  zł   na 
ratownictwo  wodne,   z  uwagi,  że  w  zeszłym roku  było  zwiększenie  na  ten  cel 
o kwotę 10 tys zł.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-  0.

3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzcianka.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, uchwała pozwalała na wypłacenie środków przed 
przyniesieniem faktur przez osoby, które otrzymywały stypendium. Okazało  się, że 
nie wszyscy są rzetelni i dlatego gmina musi 4 tys zł oddać  na konto Wojewody, 
dlatego ten projekt uchwały, czyli  najpierw faktura a potem zwrot pieniędzy. 
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Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  jest  to  przeznaczone  na  budowę  chodnika 
w Runowie. Pan Starosta przysłał pismo, że to zadanie będzie realizowane, dlatego 
będą   uruchomione  środków z rezerwy.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-  0.

5. Projekt uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Trzcianka.
Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  projekt  ten  dostosowuje  obowiązujące  przepisy 
i dlatego trzeba było zrobić  kosmetyczne  zmiany.

Radny A. Hałuszka dodał, na Komisji  Środowiska i  Rozwoju Wsi wyjaśniono, że 
sprawa  dotyczyła  m.in.  domków  jednorodzinnych  niezamieszkałych  gdzie 
przyjeżdżają  wczasowicze   gromadzą  odpady  a  Straż  Miejska  nie  ma  podstawy 
karać mandatem oraz sprawę  wyprowadzania psów na tereny publiczne, czy muszą 
one być   w  kagańcu, czy nie.
Obyła się krótka dyskusja na  temat sprzątanie po psie.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-  0.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez 
właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

7. Projekt uchwały w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w głosowaniu: za- 9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

8. Stanowisko  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  będzie  jeszcze  jeden projekt  uchwały  zmieniający 
obowiązującą uchwałę. Będzie  dla gminy duży problem finansowy przy tworzeniu 
budżetu na następny rok. Podjęte są już pewne zobowiązania, poważne przetargi i dla 
gminy  znalezienie  800  tys  zł  w  następnym  roku.  Jest  to  poważne  wyzwanie 
i  powinniśmy podjąć to  ponieważ powiat chce przeznaczyć duże środki na drogę 
w naszej gminie- zadanie na ponad 5 mln zł.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r pozytywnie zaopiniowała  
stanowisko, w głosowaniu: za-9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

9.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  działalności  statutowej 
i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno, Wrząca za okres ostatniej kadencji.

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.   zapoznała się  z  ww.  
sprawozdaniem.

10. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 

Komisja Spraw Społecznych  w dniu 23  sierpnia  2016 r.   zapoznała  się z ww.  
informacją.

Ad 6) Sprawy wniesione do komisji.

Członkowie  komisji  analizowali   informację  z  dnia  8.07.2016  r.  Dyrektora 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" o wykorzystaniu 
miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych będących w ich administracji.

Członkowie komisji otrzymali  ww. materiał  16.08.2016 r. - wysłano w systemie 
hdsesja.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, obecnie  trwa wycinka drzew i planuje się w tym 
roku  przesunąć  betonowe  ogrodzenie,  teren  wyrównać,  doprowadzić  wodę 
i ewentualnie  wykonać oświetlenie.

Komisja  Spraw  Społecznych   w  dniu  23   sierpnia   2016  r.   zapoznała   się  
z przedłożoną   informacją.
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Ad 7)  Wolne wnioski.

Radny A. Hałuszka zwraca się z prośbą o informację jak działa   system ostrzegania, 
ile osób się  zadeklarowało  aby włączyć się do systemu, ile  otrzymuje informację 
z tego systemu. Sprawdzić po półrocznym okresie funkcjonowania bez sms,  czy się 
system  sprawdza.  Prosi  o  taką  diagnozę  systemu  funkcjonowania  ile  osób  jest 
powiadamianych w systemie.

Radny W. Perski  zgodnie z wnioskiem właścicieli apteki "Pod Jaskółką" zwraca się 
z  prośbą  o  przycięcie  konarów  drzew  rosnących  na  skwerze  między  apteką 
a ul.  Sikorskiego oraz usunięcie tablic jeśli  są już niepotrzebne. Przycięcie drzew 
i usunięcie  tablic odsłoni  teren od strony ul. Sikorskiego.

Radny  A.  Hałuszka   zwraca  się  z  prośbą  aby  powołać  komisję  w  sprawie 
podcinania  i ogławiania drzew, może  bardziej systemowo zadziałać w tym zakresie.

Ad 8)  Zakończenie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji 
ogłosił zamknięcie posiedzenia.

Protokolant Przewodniczący komisji 

     Danuta Komarnicka                                            Czesław Rogosz
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