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Protokół Nr 2/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Nieobecny   radny Adam Prankiewicz.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 13.00 do godziny 16.00 i odbyło się w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Posiedzenie protokołowała inspektor Maria Boduszek.

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący  komisji  przywitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu, 
zapoznał z wcześniej wysłanym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 1/14 z dnia  9 grudnia 2014 r.  
4. Plac Pocztowy – modernizacja, przebudowa, harmonogram prac związanych 
z przygotowaniem inwestycji – informacja Burmistrza Trzcianki.
5. Sprawy wniesione do komisji.

1)  Pismo OR.0005.8.2014.MD z 2014.12.16  w sprawie przeprowadzenia 
analizy  Uchwały  XXXIX/256/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  7  lutego 
2013 r. w sprawie podziału gminy Trzcianka na stałe obwody głosowania, 
ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji 
wyborczych.
2)  Pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski 
o  przeanalizowanie  możliwości  przystąpienia  Gminy  Trzcianki  do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki organizowanej w dniu 
29 stycznia 2015 r. 
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
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Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  witając  wszystkich  obecnych  Przewodniczący 
komisji radny Czesław Rogosz.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  otrzymał  pismo  od  Burmistrza 
Trzcianki  aby  komisje  Rady  Miejskiej  wypracowały  opinie  do  przedłożonej 
Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 w terminie do 6 lutego. 
Zaproponował aby wprowadzić ten temat do porządku posiedzenia jako punkt 5, 
natomiast pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację.

Członkowie  komisji  jednogłośnie  przyjęli  porządek  obrad  wraz 
z zaproponowaną zmianą. Glosowało 8 radnych. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 1/14 z dnia  9 grudnia 2014 r.  
Protokół Nr 1/14 z dnia 9 grudnia 2014 został przyjęty jednogłośnie, głosowało 
8 radnych. 

Ad  4.  Plac  Pocztowy  –  modernizacja,  przebudowa,  harmonogram  prac 
związanych z przygotowaniem inwestycji – informacja Burmistrza Trzcianki.

Przewodniczący komisji stwierdził, że 23 stycznia odbyła się dyskusja na temat 
Placu Pocztowego i Strategii Rozwoju gminy Trzcianka.  

Pan W. Putyrski kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki  przedstawił 
wariant C przyszłego wygładu placu Pocztowego. Wariant opracowany został 
przez  Projektantów z poznańskiego biura projektowego Joanna i Przemysław 
Woźni zaprezentowali trzy koncepcje przyszłego wyglądu Placu Pocztowego.  
Witold Putyrski  kierownik Referatu Gospodarki  Przestrzennej  i  infrastruktury 
Komunalnej stwierdził, że  Pierwsza koncepcja kładzie nacisk na historyczny 
układ  komunikacyjny  w  obrębie  centrum  miasta.  Likwiduje  ona  rondo 
Solidarności  i  z  punktu widzenia  technicznego ma bardzo niewielkie  szanse 
realizacji.  Natomiast  Dwie  kolejne  zdecydowanie  bardziej  przystają  do 
stanowiska, które na wniosek burmistrza wypracowała poprzednia rada. Druga, 
już wcześniej  przedstawiana opinii  publicznej,  zakłada powstanie budynku w 
północnej  części  Placu  Pocztowego,  na  którego  zagospodarowanie,  w  toku 
dyskusji,  pojawiło  się  wiele  pomysłów.  
Trzecia  koncepcja  godzi  wszystkie  dotychczas  prezentowane  stanowiska. 
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Zakłada  przeniesienie  z  obrębu  placu  dworca  PKS  oraz  Mauzoleum  oraz 
powstanie liniowej fontanny usytuowanej w południowej części placu. 

Stwierdził,  że  większość  obecnych  na  zebraniu  była  za  przeniesieniem 
mauzoleum,  w związku z  tym p.  Burmistrz  robi  odpowiednie działanie.  Jest 
przygotowywany projekt uchwały Rady Miejskiej,  ale wszystko od Rady nie 
zależy.  Drugi  wniosek ze spotkania to taki,  ze targowisko pozostaje  w tym 
miejscu  gdzie  jest  obecnie.  Trzecia  koncepcja  jest  dzisiaj  prezentowana, 
stwierdził, że sprawia mu trudność projektowania w tłumie. Każdy ma poczucie 
estetyki,  zostały  pokazane  pewne  kierunki,  kwestią  do  dyskusji  pozostaje 
budynek na środku placu.  Od kilku lat  trwa dyskusja nad centrum kultury. 
Kwestia  przystanku  autobusowego  na  placu  chyba  jest  rozstrzygnięta, 
przystanki  pozostają  na  dwa  autobusy,  dworzec  nie.  Pozostaje  kwestia 
finansowa jaką gmina musi zapłacić dla  PKS. Ruch jest mniejszy dlatego tak 
dużego  przystanku  nie  potrzeba.  Pozostaje  kwestia  do  rozwiązania 
przeznaczenia budynku kubaturowego, czy w ogóle on ma być, czy też jakie ma 
mieć przeznaczenie. Propozycje były różne. Po Komisji Gospodarczej wynikało, 
że ani Ratusz ani Centrum kultury tam nie będzie.  Jakie gabaryty to sprawa 
otwarta.  

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że to co było przedstawione to wywołało 
dużą  dyskusję.   Nikt  się  nie  sprzeciwiał  żeby  mauzoleum  przenieść.  Jego 
zdaniem autobusy nie mogą objeżdżać plac Pocztowy, przenieść je należy na 
prawą stronę aby jeździły wzdłuż ul. Chopina. Mogą także skręcić na rondo. 
Wjeżdżać  mogą  od  strony  ul.   Mochnackiego.  Budynek na  placu  to  sprawa 
dyskusyjna, jeśli targowisko pozostaje, to czy jest celowe uruchomienie centrum 
handlowe na placu. Jakie instytucje miałyby się w tym budynku mieścić. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  jest  członkiem  Komisji  Gospodarczej,  tam 
odbyła się bardzo szeroka dyskusja. Uważa, że przystanek na ul. przedłużenie 
Chopina  jest  niekorzystny  dla  pasażerów,  uważa,  że  powinna  być  inna 
lokalizacja,  bo  ograniczona  jest  w  tym miejscu  szerokość  pasa  drogowego. 
Budynek szklany na środku placu może być pięknym ale   wzdłuż dużych drzew 
lipowych, drzew miododajnych niekoniecznie będzie on dobrze wyglądał.  Kto 
to będzie utrzymywał ten budynek.

Radny Ł. Walkowiak uważa, że przystanek  dla autobusów nie powinien być 
tam gdzie się proponuje, a więc na przedłużeniu ul. Chopina.  Jest za propozycją 
pana Perskiego. Jest zdania, że propozycja trzecia projektanta z dworcem w tym 
samym miejscu jest propozycja bardziej korzystną.  

Radny W. Perski  stwierdził,  że  może trzeba zastanowić się  czy ten budynek 
musi być ze szkła. Latem w tym budynku jest gorąco a zimą na pewno zimno. 
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Należy  także  zastanowić  się  nad  kierunkiem  jazdy  autobusów  aby  nie 
objeżdżały całego placu. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że ma takie trzy uwagi do projektu placu 
Pocztowego,  nie wie ,czy wstawienie w ten teren elementu budowlanego w ten 
teren inne niż  otoczenie  jest  do pogodzenia.   Dach powinien być chociaż w 
klasycznej dachówce. Natomiast jeśli chodzi o miejsca dla autobusów  to należy 
rozszerzyć temat  nie tylko PKS ale komunikacji w ogóle. Tam będzie trochę 
ruchu  a  mianowicie  PKS,  Beta  Bus,  Pojazdy  p.  K…  i  pojazdy  inne 
indywidualne, czy uda się to wszystko pogodzić. Zastanawia się czy  nie należy 
odpowiedzieć na pytanie jakie funkcje ten plac winien spełniać,  po pierwsze 
przystanek,  część  handlowo-gastronomiczna,  pozostaje  cały  środek,  co  tam 
zrobić. Proponuje żeby spróbować w ramach modernizacji placu aby odkopać 
fundamenty aby był to produkt  żeby przyciągnąć turystów, znawców.  Na tym 
fundamencie  połozy6ć  odpowiednie   szkło,  czy  coś  przeźroczystego,  a  cały 
fundament jest w różnych miejscach oświetlony. Z jednej strony  element ten 
pokazuje historię, z drugiej strony sztukę budowlaną.   Gdzieś widział, że jest to 
zadaszenie typu wiata i są zrobione ścieżki.  Propozycja jest godna rozważenia, 
bo  nie  burzy  całości.   Powinniśmy  dla  naszej  miejscowości  stworzyć  takie 
punkty, których nie ma w pobliżu. 

Radny Piotr  Starosta  stwierdził,  że  dobrym pomysłem jest  nawiązywanie do 
atrakcji turystycznych, jest tak w Krakowie na rynku.  Jeśli byłaby możliwość 
wykorzystania  podziemi  kościoła,  to  dobrze.  Mieszkańcy  placu  proszą  aby 
pojawiający się budynek na środku placu nie był zbyt wysoki aby nie tworzył 
bariery.  Teren  na  budynek  ma  sporą  przestrzeń.  Jeśli  chodzi  o  przystanek 
autobusowy to byłaby możliwość komunikacji z tego miejsca, co jest ważne, bo 
to  jest  środek miasta.   Natomiast  okolice dworca  kolejowego to miejsce dla 
dworca autobusowego. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jeśli  chciałoby  się  nawiązać  do 
architektury placu Pocztowego, to nie może być budynek zbyt mały.  Budynek 
TTBS stojący  na  rogu  był  zaprojektowany  do  całości  placu,  za  ten  projekt 
budynek dostał  nagrodę za  nawiązywanie  do tradycji.  Jego zdaniem szklany 
budynek nie pasuje w tym miejscu. 

Radny  Wiesław  Natkaniec   na  pewno  jeszcze  na  ten  temat  będzie  sporo 
dyskusji,  czeka  jeszcze  dyskusja  z  mieszkańcami.  Chciałby  usłyszeć  ile  ta 
przebudowa będzie kosztowała, jak przedstawia się  szansa pozyskania środków 
z Unii Europejskiej.
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Radny Witold Perski  odniósł się do wypowiedzi p. Joachimiaka do odkrycia 
fundamentów.  Radni powinni zdać sobie sprawę, że do gminy Trzcianki zbyt 
dużo  turystów nie  przyjeżdża.   Taki  sposób  wykonania  na  pewno  sporo  by 
gminę kosztowało. Utrzymanie także byłoby drogie.

Radny Adrian Hałuszka  stwierdził, że  zadał pytanie p. Burmistrzowi z jakich 
programów  gmina  próbuje  skorzystać  aby  sfinansować  tą  inwestycję.   Jaki 
będzie koszt oszacowany tej  inwestycji, słyszał, że ok. 20 milionów zł.  Czy ta 
kwota może być utrzymana i od czego może zależeć.  Dużo racji  ma radny 
Perski twierdząc,  że drzewa niekorzystnie wpłyną na utrzymanie w czystości 
budynku i całego placu.  Nie był na spotkaniu  organizowanym przez Burmistrza 
z uwagi na narodziny syna. Zastanawia się, czy wokół placu muszą pozostać 
obecne drzewa, lipy, są one ciężkie do utrzymania porządku, można nasadzić 
nową  zieleń,  lipy  są  pospolite.   Zieleń  w  Trzciance  jest  jej   atutem.   We 
wszystkich przedstawionych  koncepcjach zieleń jest zachowana. Niekoniecznie 
muszą  być  lipy.   Zieleń  jest  dźwięko  ochronna  plac,  chroni  przed 
wydobywającym się  hałasem  od  strony  jezdni,  zieleń   to  też  cień,  którego 
brakuje na placu Wolności w Czarnkowie.   Stwierdził, że należy zastanowić się 
nad nasadzeniami zieleni na placu,i czy koniecznie muszą być tradycyjne lipy. 
Jest  przeciwny  umieszczenia  Centrum  kultury  na  placu,  jest  zwolennikiem 
kultury ale nie na placu. Miejsce to nazywa się plac,  więc niech wygląda jak 
plac i nie należy go zabudować. Miejsce to winno być otwarte, i można usiąść w 
cieniu  drzew.  Tam  też  mogłyby  się  odbywać  koncerty  czy  inne  imprezy  i 
uroczystości.  W Czarnkowie  wokół  placu  są  budynki  mieszkalne,  na  placu 
odbywają  się  imprezy  i  jakoś  mieszkańcy  to  wytrzymują  gdyż  imprezy  się 
powtarza.   Jeśli  chodzi  o  przystanek  autobusowy,  w  tym  miejscu  on  jest 
potrzebny. Bytność dworca w tym miejscu jest przestarzała. Jeśli chodzi o jego 
lokalizację, to w jego ocenie, jest dużo miejsca na przedłużeniu ul. Chopina aby 
usytuować  tam przystanek.  W tym miejscu teraz podjeżdżają już autobusy i 
taxi.  Ruch powinien być w jednym kierunku aby nie objeżdżać placu.   Jeśli 
chodzi o fontanny, to fontanny słupkowe, to fajny pomysł.   Jutro na sesji w 
ramach dyskusji   o placu,  klub PSL przedstawi  małą koncepcję.    Fontanny 
mogą być podświetlone, czy też płynąc w rytm muzyki. Na Radzie jutro,  będzie 
przedstawiona  koncepcja  tzw.  mapowanie  naszej  gminy,  pokazane  będą 
wszystkie  sołectwa  usytuowane  w  naszej  gminie.  W naszej  gminie  jest  20 
sołectw.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że nie jest to dobry pomysł aby wszystkie 
drzewa  wyciąć,  drzewa  to  są  atrakcje,  dają  dużo  uroku,  pewnie  są  one 
pomnikami  przyrody.   Jeśli  chodzi  o  postój  taxi  i  przystanek  to  jest  dobry 
pomysł do realizacji.  Jeśli chodzi o budynek na placu , to kwestia do dyskusji. 
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Radny W. Perski stwierdził, że jeśli chodzi o drzewa na placu to dendrolog musi 
się wypowiedzieć, co do ich stanu. Jeśli drzewa zostaną wycięte to nie będzie 
już  cienia.  Jeśli  chodzi  o  przystanek,  to  się  nie  upiera  ale  chodzi  mu 
o bezpieczeństwo pasażerów. 

Radny Łukasz Walkowiak  stwierdził,  że  na ul.  Chopina jest  duże natężenie 
ruchu. Jest tam szkoła, dlatego jest tam taki ruch. Ulica jest w złym stanie, wie, 
że będzie ta ulica remontowana, można pomiędzy drzewami zrobić zatoczki na 
samochody.   
 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  będzie przebicie  z ul. Żeromskiego do ul. 
Prostej i wtedy się ten ruch samochodowy się rozluźni.  Plac Pocztowy należy 
podzielić na dwie części.   Pierwsza część tej koncepcji, która jest przy rondzie 
Solidarności, przejdzie w park wraz z Fontaną. Rada Miejska winna w miesiącu 
lutym podjąć uchwałę dotyczącą przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich. W 
zależności od otrzymanej decyzji   i ustosunkowaniu się władz rosyjskich, trzeba 
będzie przenieść groby i zagospodarować teren, kiedy to będzie,  to wszystko 
zależy.  W Czarnkowie  trwało  to  10  lat.  Pierwsza  część,  będzie  jako  część 
parkowa,  pod  imprezy.  Fontanna  czy  będzie  od  razu  w tej  części,   czy  też 
później   wszystko  będzie  zależało  od środków.  Pierwsza  część  jest  to  część 
przyszłości, w tej części  byłby   otwarty dziedziniec, na którym można byłoby 
organizować koncerty i  występy.  Po rozmowie z dyr.  PKS Wałcz wymagane 
będzie  uregulowanie  spraw  własnościowych  terenu,  na  którym  obecnie 
funkcjonuje PKS.  Pokażą się miejsca parkingowe wzdłuż placu. Są wykonane 
wyceny ze strony PKS, trwają prace z ich strony nad zbyciem tego majątku. 
Gmina będzie składa wnioski na realizację tego zadania. W PKS nie ma takiego 
ruchu jak kiedyś, więc postawienie wiat przystankowych będzie wystarczająca 
do zaspokojenia potrzeb podróżnych. Ustawa się zmieniła i teraz gmina winna 
utrzymywać przystanki i zajezdnie oraz zabezpieczyć miejsca postojowe.   Były 
postulaty aby nie likwidować miejsc postojowych przed sklepami.  Stworzy sie 
miejsca parkingowe dla autobusów i miejsca przed sklepami.  Ruch odbyłby się 
w kierunku północnym placu jako ruch dwukierunkowy, ruch byłby w kierunku 
ul.  Chopina  i  ronda  Wizy.  Miejscem  do  wypoczynku  była  by  strefa  po 
mauzoleum. Projektant  zasugerował aby powstał  budynek po byłym kościele 
ewangelickim z przeznaczeniem na centrum kultury, koszt tego przedsięwzięcia 
to koszt ok. 11 milionów zł. radni winni w tej sprawie się wypowiedzieć. Jeśli 
ten budynek miałyby powstać to mógłby spełniać warunki, jak zabezpieczenie 
potrzeb PKS. Planuje zabezpieczyć się dwa miejsca postojowe dla autobusów. 
Nie możemy zapomnieć o szalecie miejskim oraz o usługach gastronomicznych, 
kawiarni,  handlu  biżuterią.  Coraz  więcej  jest  głosów  aby  rozpowszechniać 
symbol  sarenki  począwszy  od  fontanny  po  odlew  sarenki   jako  symbol 
usytuowana  jej  na  placu.  We  wszystkich  wariantach  sugerowane  jest  aby 
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targowisko w tym miejscu pozostało.  Jeśli plac wykonalibyśmy w określonym, 
okrojonym  zakresie, to w tej kadencji plac byłby wykonany. Jeśli chodzi o dom 
kultury on powinien być jako jedna jednostka skupiająca całą kulturę. Należy 
rozważyć tą sprawę, oraz to, czy należy wybudować salę wystawienniczą  taką 
do  odbycia  większych  uroczystości.  Należy  zastanowić  się  także  nad  jej 
lokalizacją,  może  można  wykorzystać  podwórze  MDK  i  w  tym  miejscu  ją 
postawić, jest to obszar otwarty. Powiedział, że jeśli się za coś bierze, to należy 
to zrealizować, a nie żeby projekt leżał na półce.  Przebudowa placu to kwota 
ok.  20  milionów  zł.  Przebudowa  placu  bez  budynku  to  ok.  8  milionów  zł. 
Osobiście nie podobają mu się wodotryski. Drzewa są na poziomie wieku 120 
lat. Mogą być zapisane jako zabytki.  Można je wyciąć przy takiej inwestycji, bo 
jest to możliwe. Ale będą naliczone za wycinkę kary od 60 do 120 tys. zał. Przy 
architekturze Trzcianki poprosił o nie branie pod uwagę wycięcie tych drzew. 
Nie wiadomo jakie są fundamenty byłego kościoła, można je odkryć, można się 
zastanowić nad płytą szklana na fundamencie ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, 
co  jest  w  ziemi.   Wszystkie   ustalenia  czasowe  odnośnie  układu 
komunikacyjnego  są  sterowane  przez  Wojewodę,  więc  nie  zachodzi  obawa 
wchodzenie sobie   i  nakładanie  się  godzin pracy poszczególnych autobusów. 
Trzeba  zwrócić  uwagę  na  bezpieczeństwo  pasażerów wysiadających  czy  też 
wsiadających do autobusów. Parkingi na placu mogą już być od samej Poczty. 
Parkingów było by więcej ni z obecnie.  Musimy się zastanowić czy chcemy aby 
tych samochodów było tak duło na placu Pocztowym. Jeśli ustawiłoby się par 
komnaty,  to  na  pewno  nie  byłoby  tak  ich  dużo.  Jeśli  chodzi  o  taxi, 
zastanawiamy się, czy nie przenieść miejsca postojowe taxi na ul. Kościuszki. 
Miejsca po taxi można by wykorzystać jako miejsca postojowe dla autobusów, 
ale  jest  opór  właścicieli.  Sami  nie  wiedzą  gdzie  byłoby  dobre  miejsce. 
Poinformował, że metr utwardzenia placu to koszt 300 zł. Jest zwolennikiem 
stworzeniem  szaletu, jest za stworzeniem miejsc postojowych dla autobusów 
oraz  przeznaczenie  części  utwardzonej  placu  pod  parasole,  które  pełniłyby 
funkcję  małej  gastronomi,  czy  handlu.  Sprawa  targowiska,  brakuje  miejsc 
handlowych,  trzeba  wyznaczyć  nowe  miejsca  wokół  targowiska.  Jeśli 
pozostanie   tam targowisko, to miasto będzie w tej części żyło. Sprawę tą trzeba 
będzie jeszcze przedyskutować. Należy pamiętać także o sarence i trzeba ten 
symbol  umieścić.   Poprosił  o  dyskusje  na  ten  temat  i   żeby  dyskusja  była 
rzeczowa i przedstawiony wariant był wariantem przyjętym do realizacji.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  swojej  wypowiedzi  poprzedniej 
powiedział  aby  ruch  na  placu  odbywał  się  jednostronny  od  strony 
Mochnackiego do ul. Chopina. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że  w Czarnkowie plac jest mniejszy, natomiast w 
Trzciance  jest  więcej  miejsca  do  zagospodarowania.  Gmina  Trzcianka  jest 
większą  gminą  od Czarnkowa i  to  się   odzwierciedla  w samym placu.  Jeśli 
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chodzi o sarenkę, to można połączyć z wodą i fontanną.  Targowisko można tam 
pozostawić w tym miejscu gdzie jest.   Targowisko i  handel  na placu,  to nie 
koniecznie, niech będzie handel to na targowisku, mała gastronomia, to ok.  Plac 
to  hołd  dla  Unii  Europejskiej,  bo  z  tych funduszy  będzie  robiony.  Hołd  dla 
aluminium, bo budynek na pewno z tego surowca będzie robiony. 

Radny W. Natkaniec stwierdził,  że jest za koncepcja C, a szczegóły to niech 
przedstawi projektant.  

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wariant C i stanowisko jakie 
przedstawił pan Burmistrz a przede wszystkim przeniesienie mauzoleum. 

Komisja  jednogłośnie  popiera  przedstawioną  przez  Burmistrza  Trzcianki 
koncepcję wariant C. Głosowało 8 radnych.  

Ad. 5. Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020.
Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  otrzymał  pismo  od  Burmistrza 
Trzcianki  aby  komisje  Rady  Miejskiej  wypracowały  opinie  do  przedłożonej 
Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 w terminie do 6 lutego.  

Burmistrz Trzcianki   stwierdził, że okres realizacji strategii można zapisać do 
2030 r. Poinformował, że jest opracowane studium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju  gminy  Trzcianka,   są  w  tym  opracowaniu  wskazane  miejsca  pod 
inwestycje. Jest podział stref   miasta np. na strefę południową, gospodarczą, 
rekreacyjną.  Strategia jest potrzebna do pozyskania środków zewnętrznych aby 
ubiegać   się  o  środki,  wystarczy zapis  np.  budowa i  modernizacja  obiektów 
kultury,  czy budowa i  modernizacja  obiektów sportowych.  Zapisy  mogą być 
ogólne, nie wskazujące konkretnych zapisów. Zapisy szczegółowe będą wpisane 
w  WPI.  Dodał,  że  możemy   zderzyć  się  z  rzeczywistością,  że  środków 
zewnętrznych nie otrzymamy i wtedy czas realizacji zaplanowanych zadań się 
wydłuży. Podsumował, że można wprowadzić zapis do roku 2030, oraz zapisać 
modernizacja i budowa obiektów oświatowych i sportowych. Budowa centrum 
kultury. Także będą wpisane większe firmy działające w Trzciance.

Radny  Łukasz  Walkowiak  stwierdził,  że  ucieszył  się  z   propozycji  jaką 
przedstawił pan Burmistrz gdyż obiecał wyborcą inwestycję, dobrze że słowo 
budowa znajduje się w strategii. Nie potrzeba uszczegóławiać zadań, gdyż one 
znajdą się w WPI.  Nie rozumiał zabiegów uszczegółowienia, gdyż strategia to 
coś  ogólnego i skupia się na pozyskaniu środków zewnętrznych. WPI jest to 
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dokument, który można weryfikować cały czas. Nie rozumie zamieszania wokół 
tych dokumentów. 

Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że strategia jest  potrzebna do pozyskania 
środków z  zewnątrz.  WPI  to  program,  który  można  uszczegóławiać.  Jest  to 
dążenie do realizacji zadań.  Strategia to tylko strategia, to rada decyduje na co 
przeznacza się środki. Do strategii wpisuje się wszystkie  dziedziny życia, gdyż 
nikt na tą chwilę nie potrafi określić, na co będzie wsparcie. 

Radny W. Perski stwierdził, że  strategia jest bardzo mocno opisana, są opisane 
cele  operacyjne  na  lata  2015-2020,  jego  zdaniem  jest  wszystko  dobrze 
opracowane,  należy  tylko czekać,  w jakiej  dziedzinie  pokażą  się  środki  aby 
można z nich skorzystać i sięgnąć po te środki. Nie ma sensu uszczegóławiać tej 
strategii skoro szczegółowe zadania będą wpisane w WPI. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że Strategia to rzecz ogólna.  Elementem 
realizacji strategii jest budżet coroczny gminy.  WPI tez nie zawiera wszystkie 
inwestycji ale te najpoważniejsze. Jest tam zapisana terminowość.  

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że w ubiegłym roku tworzona była strategia 
Lokalnej  Grupy  Działania,  której  jest  członkiem.  Może  ona  pozyskiwać 
fundusze  na  rozwój  turystki  i  rekreacji.   Były  konsultacje  społeczne 
i  konsultacje  z  poszczególnymi  gminami.   Strategia  nie  została  jeszcze 
uformowana.  Takie  LGDZ  podjęła  stanowisko  aby  poczekać  na  uchwalenie 
Strategii w poszczególnych gminach.  W strategii  winny być określone zasady 
współpracy z instytucjami wdrążającymi z poszczególnymi przewodniczącymi 
instytucji  jak  Urząd  Marszałkowski,  Urząd  Pracy,  czy  Urząd  Ochrony 
Środowiska, trzeba rozmawiać,  to są miejsca  gdzie trzeba iść i rozmawiać o 
programach  i  określić  zasady  współpracy.  Można  też  zapisać  utworzenie 
komórki, która zajmowałaby się pozyskiwaniem i opracowywaniem programów 
dla gminy i  poszczególnych stowarzyszeń, komórka udzielałaby informacje o 
programach.  Wiedza  kosztuje,  bo  trzeba  dotrzeć  niejednokrotnie  daleko,  jak 
Poznań czy do Warszawy, do ministerstw. Należy określić zasady współpracy 
z poszczególnymi instytucjami wdrążającymi. Strategia jest na krótki okres, bo 
na  okres  pozyskiwania  funduszy  unijnych.    Powiedział,  że  od  Burmistrza 
komisja  otrzymała pismo na temat prac komisji  nad Strategią i  swoją opinię 
mają przedłożyć do dnia 6 lutego. Jest  to krótki  okres,  nie wiadomo czy się 
zdąży  z  przyjęciem  strategii  LGDZ.   Są  tam  pomysły  budowy  platform 
widokowych  czy  też  podestów  spacerowych  w  koronach  drzew.  W  naszej 
Strategii winna się znaleźć dolina Noteci, bo jest godna temu, aby się    nią 
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pochwalić.  W strategii w poszczególnych jej punktach należy się zastanowić, co 
może być tam wrzucone, czy z innych programów aby się do nich przybliżyć. 

Radny  Edward  Joachimiak  stwierdził,  że  zaplanowane  są  etapy  związane  z 
planem  pracy,  jest  wpisane  w  planie  pracy  rady  przyjęcie  Strategii  Gminy 
Trzcianka w miesiącu lutym, wcześniej były formy prezentowania tej strategii. 
Ostatnim  etapem  jest  przyjęcie  na  radzie  w  formie  uchwały.  Wszyscy  na 
prezentacji spotkaliśmy się z twórcami tego dokumentu.  Na spotkaniu padło 
wiele uwag, dlatego też wyznaczony został termin aby komisje zapoznały się ze 
strategią do 6 lutego i przedłożyli Komisji Gospodarczej swoje uwagi. Komisja 
Gospodarcza  wypracuje  swoją  opinię,  którą  przedłoży  Radzie  Miejskiej. 
Projektantowi można składać  uwagi  do  Strategii  indywidualnie,  komisji,  czy 
klubu. Także te uwagi musza dotrzeć do pana Burmistrza. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że uwagi spisane należy przedłoży

 do protokołu, uwagi zostaną przekazane do Komisji Gospodarczej.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  długo będzie  się  debatować na temat 
strategii  i będziemy chcieli ja powiązać z  innymi organizacjami to na pewno 
nie uda nam się szybko zatwierdzić strategię.  W strategii SA ogólnikowe zapisy, 
które  ujmują  kierunki.  Nie  wiadomo  kiedy  LGDZ  uchwali  strategię,  nasza 
gmina nie  może tak długo czekać,  musi  uchwalić  własną strategię.  Kierunki 
muszą być ogólnikowe.  

Radny W. Perski stwierdził,  że zgadza się odnośnie udzielenia pomocy przy 
składaniu wniosków, przez powołanie komórki w celu pozyskiwania środków 
zewnętrznych dla stowarzyszeń.  Wiadomo, że pan Burmistrz jest ogromnym 
zwolennikiem do pozyskania środków zewnętrznych. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że jest obecnie prowadzona dyskusja na temat 
placu Pocztowego i wszyscy generalnie idą w kierunku robienia placu  Ważne 
jest to, aby wniosek pana Burmistrza był pierwszy w kolejne w instytucjach, 
które te środki mają  i czekać  na przydział środków.  Aplikowanie o środki 
unijne,  z  jednej   środki  jako  gmina,  a  z  drugiej  jako   zewnętrzne  środki 
pomocowe  wspierające  rozwój  turystyki.   W strategii  należałoby  rozszerzyć 
zapis  o  jednostki  podległe  samorządowi  jak  instytucje  kulturalne  (muzea, 
biblioteki domy kultury), podmioty wykonujące usługi publiczne.   Jest za tym 
aby w punkcie 2.3 oprócz zadań dla jednostek samorządu terytorialnego były 
instytucje  wykonujące  usługi  publiczne  jak  szkoły,  instytucje  kultury, 
powinniśmy się w kraju wyróżnić spośród innych gmin, aby móc ze środków 
pomocowych korzystać.  Zastanawia się, czy na sesji do Strategii będzie mógł 
wnieść  swoje  uwagi  do  protokołu.  Czy  może  być  taki  punkt  aby  można  to 
zrobić. 
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Przewodniczący Rady zachęca aby dyskusja była prowadzona na komisji i tu 
jest właściwe miejsce na wnoszenie uwag.   Po to komisja się spotyka. Komisja 
merytoryczna na sesji po uzyskaniu opinii z poszczególnych komisji przedstawi 
swoja opinię. 

Radny W. Natkaniec stwierdził,   że radni otrzymali materiał na piśmie przed 
komisją  i  jeszcze  nie  zdążyli  wypracować  swoje  opinie.  Klub  spotyka  się 
wieczorem celem wypracowania do tego materiału stanowiska.  Na sesji można 
wygłosić soją opinię jako klub. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji na pewno miejsce się znajdzie i w 
punkcie wolne wnioski można przedstawić swoje uwagi do strategii.  

Burmistrz Trzcianki przedstawił harmonogram prac nad strategią. Stwierdził, że 
komisje  mogą dyskutować,  są  wyznaczone terminy,  uwagi  przekazane są  do 
komisji Gospodarczej i do firmy opracowującej strategię.  Także na sesji pod 
koniec lutego będzie dyskusja wraz z opracowującą firmą.  

Przewodniczący komisji podsumowując dyskusje zaproponował aby strategię w 
przedstawionej  wersji  zaopiniować  pozytywnie,  natomiast  uwagi,  które 
wypracuje  klub radnych PSL przedstawić  w formie  pisemnej  na  sesji,  jutro. 
Dnia   9  lutego  Komisja  Gospodarcza  także  pracować  będzie  nad  strategią 
i wypracowane uwagi na komisje powinny trafić.  

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  komisje  rady  mają  określony  zakres 
działania,  i   plan   pracy  rady  przydziela  ustosunkowanie  się  do  tematów 
merytorycznym komisjom jako wiodącej w danym temacie. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  strategię  opracowuje  firma  zewnętrzna  na 
życzenie radnych. 

W wyniku głosowania: za  8 radnych -  Komisja stwierdziła,  że zapoznała się ze 
Strategią Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020. 

Ad 6. Sprawy wniesione do komisji.
1) Pismo OR.0005.8.2014.MD z 2014.12.16  w sprawie przeprowadzenia 

analizy Uchwały XXXIX/256/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 7 lutego 
2013  r.  w  sprawie  podziału  gminy  Trzcianka  na  stałe  obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że Komisja  otrzymała pismo od 
Burmistrza Trzcianki wyjaśniające zasady podziału gminy Trzcianka 
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na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.    Pismo stanowi załącznik 
do  protokołu.  Wcześniej  komisja  otrzymała  pismo  od 
Przewodniczącego  Rady  od   mieszkańca  wsi  Straduń  odnośnie 
rozważenie  możliwości   dot.  zmiany  siedziby  lokalu  wyborczego. 
Przewodniczący  komisji  odczytał  pismo    od  Burmistrza  Trzcianki 
z dnia 2015.01.22. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że ilość mandatów uzależniona jest od 
ilości okręgów.  Stwierdził, że komisje wyborcze zostały przeniesione 
do nowych lokali  wyborczych,  ale  okazało  się,  że  mieszkańcy  byli 
przyzwyczajeni do swoich lokali wyborczych. Dlatego zaproponowane 
są zmiany   siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że to jest właściwy kierunek.   Nie 
wie  dlaczego  tak  poprzednia  rada  tak  ustaliła  siedziby  lokali 
wyborczych. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  najbardziej  kontrowersyjna  zmiana 
była wieś Straduń, która nie godziła się aby lokal wyborczy był we wsi 
Przyłęki.   Burmistrz oprócz tej zmiany zaproponował przy okazji inne 
zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jego zdaniem jest 
to dobra propozycja. 

Rady A. Hałuszka stwierdził, że z otrzymanych materiałów wynika, że 
znika obwód glosowania nr 1 z Nadleśnictwa Trzcianka na siedzibę w 
Zespole  Szkól  Technicznych  w   Trzciuance.  Siedziba  obwodu 
głosowania nr 6 w LO w Trzciance na siedzibę Szkół Technicznych. 
Siedzibę obwodu nr 9 w Muzeum na siedzibę w Szkole Podstawowej 
nr  3  w Trzciance,  siedzibę  obwodu głosowania  nr  13  w Gminnym 
Przedszkolu nr 4  na siedzibę w Szkole Podstawowej nr 3. Siedzibę 
obwodu  do  glosowania  w  Szkole   Podstawowej  w  Przyłękach  na 
siedzibę w Szkole Podstawowej w Rychliku.  Okręgi zostania jakie są. 

Komisja w wyniku głosowania, za 8 radnych,  pozytywnie opiniuje 
zmiany siedzib obwodowych komisji  wyborczych zaproponowanych 
w otrzymanym piśmie od Burmistrza Trzcianki.

2) Pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski 
o  przeanalizowanie  możliwości  przystąpienia  Gminy  Trzcianki  do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
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Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  gmina  Trzcianka  już  była  w 
tym Stowarzyszeniu i wystąpiła, nie wie, czy znowu warto przestąpić 
do tego stowarzyszenia, jakie gmina Trzcianka miała z członkowstwa 
korzyści. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  należy  do  dużo 
stowarzyszeń,  nie  przypomina sobie  jakie  konkretne  korzyści  miała 
nasza gmina z przynależności do tego stowarzyszenia Jeśli utworzy się 
stowarzyszenie subregionów dawnego województwa pilskiego, to na 
pewno przekonywał by radnych do jego przystąpienia. Decyzja kiedyś 
podjęta  przez radnych była decyzją słuszną, nic przez ten okres się nie 
zadziało, a gmina nasza nic nie straciła. 

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że w Strategii Rozwoju powinna 
być  zawarta  kwestia  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  dla 
stowarzyszeń. Na naszej stronie jest wpisanych ok. 50 stowarzyszeń, 
nie wszystkie są zarejestrowane w KRS, część jest zarejestrowana w 
Starostwie  Powiatowym.  Zadał  pytanie,  co  radni  sądzą  z  bycia 
członkiem gminy Trzcianka w stowarzyszeniu pożytku publicznego. 
Jeśli byłby w urzędzie taki referat to w imieniu gminy taki członek 
stowarzyszenia mógłby na obrady uczęszczać i podpowiadać w jakich 
sferach możną się poruszać odnośnie pozyskiwania środków.     

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zachęcał  zwłaszcza  środowiska 
wiejskie ale nie było odzewu, boją się, uciekają. Jeśli byśmy szli tą 
drogą,  to  trzeba  by  stworzyć  cały  referat  aby  stowarzyszeniom 
pomagali i przyznane środki rozliczali.

Radny A. Hałuszka zwrócił się do radnych o rozważenie możliwości 
zaktywizowania środowisk. 

Przewodniczący komisji poddał pod glosowanie:
Kto  jest  za  przystąpieniem  do  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów 
Wielkopolski. Wynik głosowania: za 0, przeciwko 7, wstrzymał się 1. 
Głosowało 8 radnych. 

Ad 7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki organizowanej w 
dniu 29 stycznia 2015 r. 

a) zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
Przewodniczący  odczytał  uzasadnienie  do  projektu  uchwały.  Projekt 
stanowi załącznik do protokołu. 
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 Burmistrz Trzcianki stwierdził, że komisja jeszcze na sesji otrzyma zmiany 
do tego projektu, zmiany dotyczą obecnie zapisanej kwoty na remont sali i 
rozpisanie jej na rozdziały, zmiana dotyczy zamontowania   klimatyzacji 
gdyż zaproponowana wentylacja nie spełni latem oczekiwań. Także musi 
nastąpić  zmiana mebli  na sali,  też to wiąże się  z kosztami.   Na ten cel 
przeznaczamy  środki  uzyskane  za  remont  świetlicy  w  kwocie  95  tys. 
Kolejnie zdjęte zostaną środki z wynagrodzenia pracowników urzędu  w 
wysokości  10  tys.  zł.   Proponujemy  zostawić  150  tys.  zł  na  drogę  do 
Rychlika. Zorganizujemy przetarg dot. remontu sali na początku lutego a 
wykonanie  remontu  nastąpi  w  miesiącu  kwiecień  i  maj.   25  tys.  zł 
przeznaczone będzie na remont budynku w Biernatowie, sprawa ta trwa już 
kilka lat. 20 tys. zł przeznaczone będzie na remont tarasu w Przedszkolu w 
Siedlisku. Są zaproponowane środki na remont dróg  w wysokości 160 tys. 
zł.  Jest kwota 80 tys. przeznaczona na remont cząstkowy dróg. Pozostałe 
zmiany  to  zmiany  kosmetyczne.  Zmiany  te  pozwolą  na  ogłoszenie 
przetargów aby w czerwcu sala sesyjna była gotowa.  

Radny  W.  Natkaniec  zadał  pytanie  czy  łączna  zaplanowana  kwota  na 
remont  Sali  jest  już  kwota  wystarczającą.  Jego  zdaniem  kwota  jest 
ogromna, bo na te pieniądze można postawić willę.  Budżet był zatwierdzi 
nt miesiąc temu, dlaczego tak szybko wprowadza się zmiany.

Radny Ł. Walkowiak stwierdzi, ze tak to się tylko wydaje że kwota jest 
ogromna, ale on pracował przy remontach i wie, że z remontem wiążą się 
duże koszty. 

Radny  Adrian  Hałuszka  wnioskuje  aby  przy  kolejnych  zmianach  do 
budżetu wpisywać do  uzasadnienia projektu uchwały zmian do budżetu ile 
w budżecie gminy na konkretne zadanie było zapisanych  środków.  
W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną. 

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 rok,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że rada już środki w budżecie gminy na ten 
program przyjęła, teraz następuję podział środków na poszczególne zadania. 



15

Radny  A.  Hałuszka  stwierdził,  że  czuje  się  zobowiązany  i  chce 
podziękować  panu  Burmistrzowi  za  to,  że  środki   uwolnił  na  rzecz 
turystyki i rekreacji.  Środki zostały wydane w wakacje. 
W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną. 

c) zmiany uchwały Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 
2013  r.  w  sprawie  warunków  udzielania  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  
i wysokości stawek procentowych, 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  projekt został przygotowany w sprawie 
ujednolicenia wartości udzielenia bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  lub  zabudowanych 
garażami albo przygotowanych pod tego typu zabudowę. Zmiana wynika  z 
faktu iż zdecydowana większość użytkowników wieczystych to następcy 
prawni.  Dotychczasowa  uchwała  nie  była  korzystna  dla  następców 
prawnych użytkowników wieczystych  i powodowała brak zainteresowania 
przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.  Proponuje 
się  udzielenie  bonifikaty   w  wysokości  50  %  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia  prawa użytkowania   wieczystego w prawo własności  za 
pozostałe nieruchomości gruntowe. 

 W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną. 

d) udostępniania nieruchomości komunalnych na cele umieszczania reklam, 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  przygotowany  projekt  udostępnia 
nieruchomości  komunalne  w  celu  umieszczania  reklam  i  ogłoszeń  na 
słupach ogłoszeniowych, a także zasad pobierania i wysokości opłat  z tych 
tytułów.  Obecne  pobierane  koszty  są  zbyt  niskie  w  stosunku  do 
ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem słupów. 

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

e) obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działek  nr  1939/13 
i  1941/12   w   Trzciance,
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  działka  została  sprzedana  na  ul. 
Dąbrowskiego  i  od  strony  parku  planuje  zrobić  się  dojazd  do  posesji. 
Przejazd jest przez teren gminy. 

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

f) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, 
Rzemieślniczej,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  temat  został  wywołany  przez 
mieszkańców  działek.  Osoby,  które  tam zamieszkują  chciałyby  odkupić 
część ogródków działkowych. Po wizycie w terenie stwierdzono,  że  jest 
możliwość  wytworzenia  strefy  działek  pod  zabudowę  domków 
jednorodzinnych.  Aby podzielić teren potrzeba jest opracowanie dla tego 
rejonu w plan miejscowy. 

Radny  A.  Hałuszka  poprosił  aby  zwracać  uwagę  na  plany 
zagospodarowania miasta w rejonie śródmieścia, plany są stare i trzeba je 
uaktualnić. W planach powinno się znaleźć jak działki w śródmieściu winny 
być zagospodarowane, jakie na nich postawić budynki.

Radny Piotr Starosta jeśli się robi plany zagospodarowania przestrzennego 
to trzeba pamiętać o dojazdach do posesji, do pomieszczeń gospodarczych.

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

g) drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Trzcianka,

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną. 

h) wyznaczenia przedstawiciela do rad społecznych przy Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i przy Szpitalu Powiatowym im. Jana 
Pawła II w Trzciance,  
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Radny  Edward  Joachimiak  zaproponował  Czesława  Rogosza 
przewodniczącego  Komisji.  Stwierdził,  że  od  nakazania   ustawowego 
powołania rad społecznych ZOZ    przedstawiciel gminy reprezentuje dwa 
ZOZ  w  Czarnkowie  i  Trzciance.   Zadaniem  rady  jest  opiniowanie 
wszelkich  założeń  rad  ZOZ.   Było  dotychczas,  że  przewodniczący  tej 
komisji  zasiadał  w  radzie  ZOZ.   Udział  w  Radzie  jest  działaniem 
społecznym. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  Komisja  Gospodarcza  na  swoim 
posiedzeniu zaproponowała pana Roberta Szukajło. 
Radny  Wacław Bała stwierdził, że rada jest to organ opiniujący, z ustawy 
wynika, że taki organ musi być powołany. Rada działa społecznie.  Rady 
odbywają się raz w Trzciance raz w Czarnkowie. 

Radny  Adrian Hałuszka  zadał  pytanie  kto  dotychczas  zasiadał  w radzie 
ZOZ. Jak docierają informacje z Rad ZOZ do gminy.

Radny  E.  Joachimiak  stwierdził,  że   zasiadał  przez  dwie  kadencje. 
Stwierdził, że w formie pisemnej składał sprawozdanie Radzie.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki,

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

j) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na 
I półrocze 2015 r.

W wyniku głosowania -  za 8 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

k) udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w 
Trzciance na odtworzenie historycznego wyglądu wnętrza i rekonstrukcję 
wymalowań ornamentowych oraz dekoracji ściennych kościoła parafialnego 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w toku 2014 wpłynął wniosek z Parafii 
pw.  Jana  Chrzciciela  w  Trzciance  o  udzielenie  dotacji  na  odtworzenie 
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historycznego  wygładu  wnętrza  i  rekonstrukcję  wymalowań 
ornamentowych oraz dekoracji  ściennych kościoła.  Stwierdził,  że dotacja 
może  być  udzielona  w wysokości  50  % ogółu  nakładów na  wykonanie 
przedsięwzięcia a łączna kwota środków publicznych nie może przekroczyć 
100%  koniecznych  nakładów  na  wykonanie  tych  prac.   Kościół  jest 
wpisany  do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Stwierdził, 
że w uchwale Rady Miejskiej są opracowane i przyjęte zasady udzielania 
i  rozliczania  dotacji  udzielane  z  budżetu  gminy  Trzcianka  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  czy  roboty  budowlane  przy  zabytku 
wpisanym  do  rejestru  zabytków.  Dodał,  że  to  zadanie  spełnia  warunki 
określone Uchwałą Rady Miejskiej. Poinformował, że w budżecie gminy na 
rok 2015  w rezerwie celowej zaplanowano środki na ochronę zabytków w 
wys. 50 tys. zł. 
 
Komisja  w wyniku glosowania wyraziła  opinię pozytywną. Głosowało 8 
radnych. 

Ad 8. Wolne wnioski.

Radny  Edward  Joachimiak   wnioskuje  o  naprawę  mostku  na  rzeczce  kolo 
Biedronki. Mostek jest w złym stanie, zagraża bezpieczeństwu.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że mostek nie jest gminny. Nikt nie wie kto go 
postawił, ciek wodny nie jest gminy. Obszar za mostkiem jest sprzedany i nie 
jest zainteresowany aby mostek stał, tak samo Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dnia 
19 lutego będzie przetarg na sprzedaż terenu zieleni wokół mostku.  

Radny Łukasz Walkowiak wnioskuje w imieniu mieszkanki ul. Chopina aby od 
placu  Pocztowego  do  Szkoły  Nr  2  naprawić  chodnik,  chodnik  jest  w  złym 
stanie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jutro spotyka się z panią dyr. ZIK odnośnie 
inwestycji  wykonywanych na ul.  Chopina.  Jest  projektowana siec sanitarna i 
przebudowa po robotach pasa jezdnego , gmina natomiast przebuduje chodnik. 

Radny  Łukasz  Walkowiak  wnioskuje  w  imieniu  przedsiębiorcy,  aby  na   ul. 
Kościuszki   mieszkańcy, kupujący w sklepach na tej ulicy mogli   poruszać się 
samochodami. 
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Burmistrz  Trzcianki  ruch  na  tej  ulicy  będzie  taki  jak  obecnie  obowiązuje, 
zaopatrzenie  będzie mogło dojechać do danego sklepu,  mieszkańcy kupujący 
nie. 

Radny Czesław Rogosz prosi aby w alejce za „Białym Misiem” zlikwidować 
dużą dziurę w jezdni ( przy garażu Straży Miejskiej) oraz zrobienie oświetlenia 
w tym rejonie. 

Radny  Adrian  Hałuszka  wnioskuje  aby  oznakować   skrzyżowanie  Wiosny 
Ludów  z  ul.  Kopernika.  Wnioskuje  o  wymalowanie  znaków  poziomych  na 
jezdni.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  w  tym  rejonie  trwa  bój   o  inwestycje, 
realizacja  inwestycji  spowoduje  przebudowę  całego  skrzyżowania.   Także 
muszą być przebudowane kolektory tłoczne. Znaki na drodze maluje się gdy 
temperatura  powietrza  osiągnie   15  stopni  C.  Na  pewno  do  tego  czasu 
skrzyżowanie będzie przebudowane. 

Radny Piotr  Starosta wnioskuje w imieniu mieszkańców wsi Biała,  chodzi o 
zachowanie odległości od budynków mieszkalnych, bo prawdopodobnie będzie 
postawiony jeszcze jeden wiatrak. 

 Adrian Hałuszka wnioskuje o posprzątanie i zabezpieczenie terenu  kolo rzeczki 
w sąsiedztwie szpitala. Z chodnika  można wejść w ten teren, ludzie spożywają 
alkohol i pozostawiają bałagan. 

Radny Adrian Hałuszka  wnioskuje aby przy kolejnych zmianach do budżetu 
wpisywać do  uzasadnienia projektu uchwały zmian do budżetu, ile w budżecie 
gminy na konkretne zadanie było zapisanych  środków, można te informacje 
zapisać w formie tabelarycznej.  

Radny Adrian Hałuszka wnioskuje aby obrady sesji i  komisji  Rady Miejskiej 
były umieszczane w BIP nie tylko w formie napisanej czyli papierowej lecz  w 
formie  elektronicznej  w  formacie  MP3,  w  taki  sposób   aby  np.  jadąc 
samochodem można je sobie odsłuchać. Takie praktyki gdzieś są już robione. 

 Radny Adrian Hałuszka prosi o poinformowanie z jakich programów skorzysta 
Gmina aby otrzymać środki na przebudowę placu Pocztowego w Trzciance. 
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Radny  W.  Perski  wnioskuje  o  wykonie  utwardzenia  z  płytek  chodnikowych 
terenu   pomiędzy  chodnikiem a  wiatką  na  przystanku   na  żądanie  przy  ul. 
Sikorskiego.

Radny W. Perski wnioskuje aby wzdłuż MEC w kierunku do ul. Wileńskiej na 
samym wejściu na chodnik parę płytek chodnikowych jest zniszczona,  tak samo 
na  zejściu  z  chodnika  przy  ul.  Wieleńskiej,  prosi  o   wymianę  płytek 
chodnikowych. 

 Ad 9. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie komisji., 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek   Czesław Rogosz 


