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P r o t o k ó ł  Nr 9/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 20 października 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1500.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji,  
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki,
4) pan Przemysław Przybylski – Przewodniczący Gminnej  Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia; 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 8/15 z dnia  15 września 2015 r.
4.  Informacja  o  półrocznej  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   
7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 8/15 z dnia  15 września 2015 r.
Protokół  Nr  8/15  z  dnia  15  września  2015  r.  został  przyjęty  w  głosowaniu 
jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad 4. Informacja o półrocznej działalności Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Pan Przemysław Przybylski Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  przedstawił  sprawozdanie z  Gminnego Programu 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwsze półrocze 
2015 r., uchwalonego przez Radę Miejską Trzcianki w dniu 29 stycznia 2015 r., 
na mocy uchwały Nr IV/21/15.
 Omówił  także  opracowane  sprawozdanie  przez  panią  Ewę  Ciepluch 
Koordynatora  Punktu  Pomocy  Kryzysowej,  sprawozdanie  obrazuje  zakres 
działania  tego  Punktu  w  Trzciance  i  poniesione  wydatki  związane  z  jego 
funkcjonowaniem według stanu nadzień 30 czerwca 2015 r.  Przedstawił także 
sprawozdanie dotyczące  realizacji  zadania:  „Organizacja  zajęć  na boiskach – 
opłacanie wynagrodzeń animatorów”, opracowane przez panią Inspektor Annę 
Stańczyk.   Przedstawił  także  ogólne  zestawienie  wydatków  GKRPA  w 
Trzciance, wg stanu na dzień 30.06.2015 r. opracowane przez panią Agnieszkę 
Ciemachowską.  Wszystkie  omówione  sprawozdania  stanowią  załącznik  do 
protokołu. 

Radny  Wiesław  Natkaniec  nawiązując  do  wypowiedzi  Przewodniczącego 
GKRPA  stwierdził,  że  animatorzy  sportowi  pracują  za  10  zł  na  godzinę, 
natomiast  jeśli  wyjeżdżają  na  zawody w weekendy  to  pracują  za  darmo,  za 
wolne od pracy. Zawnioskował o zwiększenie stawek w przyszłym budżecie dla 
animatorów sportowych. 

Pan P.  Przybylski  stwierdził,  że tą sugestie radnego przekaże na posiedzeniu 
GKRPA.  Ostatecznie podejmuje decyzję rada. 

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że jest dokument dot. tworzenia budżetu. 
Z niego wynika, że wnioski do budżetu składa się do końca września.  Zadał 
pytanie odnośnie organizowanych festynów organizacji pozarządowych w jaki 
sposób weryfikuje się uczestników, czy to są listy obecności.

Pan P.  Przybylski  stwierdził,  że  organizacje  pozarządowe przedstawiają  listy 
uczestników. Obowiązuje zasada, że wszyscy mogą korzystać z zajęć tak samo 
odnosi  się  do zajęć świetlicowych. Jeśli  chodzi  o festyn,  to  nie  ma praktyki 
sporządzania listy uczestników, każdy może z festynu korzystać.   

Radny Edward Joachimiak jaka jest rola GKRPA do indywidualnych  osób z 
problemem alkoholowych i z deficytem umysłowym. Od lat funkcjonuje taka 
pani w Trzciance i wszyscy o niej wiedzą, nie widać reakcji ze strony instytucji 
aby problem rozwiązać. 

Pan P. Przybylski stwierdził, ze wiedzą o takich przypadkach, osoby te zgłaszały 
się  na  rozmowy  motywacyjne.   Osoby  te  były  kierowane  na  rozmowy  z 
terapeutami,  ale  nie  ma  przymusu.  Terapia  zazwyczaj  kończy  się  na  dwóch 
wizytach.  W Polsce brakuje  ośrodków dla osób uzależnionych od alkoholu i 
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niepełnosprawnych  intelektualnie.   Osoba  musi  chcieć  i  wyrazić  zgodę  na 
leczenie. 
Radny E. Joachimiak stwierdził, że problem zostaje. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że w takich przypadkach są przepisy. 

Radny Wiesław Natkaniec stwierdził, ze złożył wniosek do końca września do 
budżetu  odnośnie zwiększenia wynagrodzenia dla animatorów.  Jeśli chodzi o 
listy obecności uczestników w danym zadaniu, to najpierw jest tak, że najpierw 
zgłasza się projekt  i najlepiej listę dostarcza się po odbytym zadaniu. Najlepiej 
robić zdjęcia żeby to zdarzenie uwiarygodnić.

Radny A. Hałuszka jeśli chodzi o listy obecności, to jest możliwe aby wykazać 
liczbę uczestników, i żeby uczestnicy byli z Trzcianki. Jest prowadzony dziennik 
zajęć   są tam dane, które WOPR przedłoży. 

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący komisji poinformował, że komisja otrzymała następujące pisma 
w celu wyrażenia do nich opinii, pisma stanowią załącznik do protokołu:

1) pismo  Klubu  Malucha  Wesołe  Skrzaty  w  sprawie  zwiększenia  dotacji 
celowej określonej w uchwale Nr LI/344/13 z dnia 25 września 2013 r. 
dot.  wysokości  i  zasad  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  dla  podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce,

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że w chwili obecnej do Klubu chodzi 5 dzieci 
w  wieku  do  1,5  roku.  Od nowego  roku  prawdopodobnie  będzie  chodziło  9 
dzieci.  Poinformowała, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
LI/344/13  z  dnia  25  września  2013  r.  dopłata  wynosi  100  zł  na  dziecko. 
Poinformowała, że Klub Malucha powinien pracować przez 5 godzin dziennie, 
proponowała żeby   prowadzić jako żłobek, gdyż może on pracować dłużej. Nie 
zna przyczyn dlaczego Straż Pożarna nie chce wyrazić zgody  na prowadzenie 
Klubu.    Jest  to  całkowicie  działalność  prywatna  i  urząd  ma  obowiązek 
skontrolowania takiej placówki raz w roku. W chwili obecnej Kluby otrzymują 
dofinansowanie 100 zł miesięcznie. Nie jest to duża kwota. Punkty przedszkole 
pracują od godziny 7-17, kluby pracują mniej. Przepisy mówią, że gmina może 
dofinansować  taka  działalność  ale  nie  musi.  W  naszych  publicznych 
przedszkolach na dzień dzisiejszy mamy 28 wolnych miejsc. 

Radny E. Joachimiak stwierdził,  że  problem miejsc  w gminie  jest  dla dzieci 
najmłodszych.
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Radny Adrian Hałuszaka stwierdził, że powinni sięgnąć po środki zewnętrzne na 
ten cel, bo są takie programy na ten cel.   Na dzisiaj mamy bardzo mało wiedzy 
na temat działalności Klubu Malucha w Trzciance. 

Ustalenia komisji:
Członkowie komisji radni: Adrian Hałuszka, Piotr Starosta i Adam Prankiewicz 
odwiedzą  Klub  Malucha  w  celu  zapoznania  się  z  pracą,  możliwościami  i 
potrzebami  Klubu.  Na kolejnym posiedzeniu   wytypowani  radni  przedstawią 
informację o wynikach pracy zespołu.   Do pisma Komisja zajmie stanowisko na 
kolejnym posiedzeniu.

2) pismo  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Poznaniu  dot. 
rozważenia możliwości przyjęcia na swój teren uchodźców,

Radny Piotr Starosta poinformował, że w miesiącu czerwcu były próby 
przeprowadzenia do Trzcianki 1 rodziny syryjskiej chrześcijańskiej, próba 
nie została zrealizowana. On sam do tej sprawy podchodzi niechętnie. 

Radny  Czesław Rogosz  stwierdził,  że   sceptycznie  podchodzi   do  tej 
sprawy. Chętnie jakieś środki by przekazał i nich każdy będzie w swoim 
kraju.  Czy gmina ma rozeznania czy rodziny naszej gminy przyjęli by 
uchodźcę pod swój dach. 

 Radny  Adrian  Hałuszka  uważa  że  w  otrzymanym  piśmie  od 
Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  nie  ma  żadnych  konkretnych 
informacji np.  jakie środki będą szły za uchodźcą aby te osoby Gmina 
mogła  utrzymać.   Słyszał  od  strażaków,  ze  remizy  będą   zamieszkałe 
przez uchodźców. Jest to temat do przemyślenia. Jakie środki za uchodźcą 
idą. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że na dzień dzisiejszy Gmina nie ma 
możliwości przyjęcia uchodźców.  Kiedyś były informacje, że Ida na 1 
uchodźcę 4 tys. euro.  

Radny Wiesław Natkaniec stwierdził, że powinniśmy przyjąć konkretne 
stanowisko, albo za, albo nie. 

Radny Adam Prankiewicz stwierdził, ze my Polacy nie tylko mamy na 
Glowie Syrię także powinniśmy się skupić na repatriantach z Ukrainy. 
Ludzie są kulturowo podobni do Polaków. Stwierdził, że do tej sprawy ma 
zdanie  podzielone.  Hiszpanie  nie  mieli  sprzeciwu  i  przyjęli  rodzinę  z 
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Syrii. Ten europejski bałagan zrobiła pani Merkel, to ona zaprosiła ich do 
Niemiec.  Tak  do  końca  nie  wiemy  czy  Syryjczycy  chcieli  by  być  w 
Polsce. Polacy nie są tolerancyjni. Powinniśmy być konsekwentni albo tak 
albo nie. 

Ustalenia komisji:
Komisja negatywnie opiniuje pismo. Stoi na stanowisku, że w piśmie nie 
ma  zawartych  żadnych  konkretnych  informacji,  nie  są  przedstawione 
szczegóły  i  dlatego  nie  widzi  możliwości  przyjęcia  na  swój  teren 
uchodźców. 

3) pismo  Teresy  i  Włodzimierza  Kubika  dot.  udzielenia  zniżki  za  zakup 
grobowca.
Przewodniczący komisji stwierdził, że pan Kubik zwrócił się do niego z 
tą  sprawą.  Zainteresowany  wskazał  dodatkowe  miejsca  pochówku  na 
cmentarzu i twierdzi, że to z jego inicjatywy dodatkowe miejsca zostały 
wygospodarowane na cmentarzu. Przy zakupie chciałby skorzystać z ulgi 
na zakup grobowca. 

Pani  Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  Burmistrz  takiej  zgody  sam 
wydać nie może, bo nie ma podstaw prawnych. 

Inspektor  Jacek  Kowalski  stwierdził,  że  Burmistrz  Trzcianki 
zarządzeniem ustala ceny za grobowce i ceny za miejsca pokładne.
W zarządzeniu nie ma przewidzianych żadnych ulg. 

Komisja wstrzymała się od zaopiniowania wniosku.

Ad 6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.  
Opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki w 
sprawie:

1) podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianki,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag.

2) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wniosła uwag. 

3) udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1316P Straduń – Trzcianka,
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że we wrześniu gościł ekipę z Czarnkowa 
z PZD , chcą złożyć do końca października wniosek aby  pozyskać środki 
na przebudowę drogi z Trzcianki do Stradunia. Prawdopodobnie czasowo 
wniosek nie będzie przygotowany. Urzędnicy dostali polecenie aby zrobili 
wszystko,  żeby  pomóc  wnioskodawcy  w przygotowaniu  wniosku.  Pan 
Starosta  zwrócił  się  o  wsparcie  finansowe  do  Gminy  Trzcianka  na 
budowę drogi. Zwrócił się    do samorządu o środki  w wys. 1.500 000,00 
zł,  dyskusja z lat poprzednich kierowała się na budowę ścieżki pieszo-
rowerowej. Poprosił  pana Starostę o obecność w tym temacie na sesji. 
Radni winni mieć świadomość, że środki będą skierowane z budowy dróg 
z obszarów wiejskich.  

Radny  Wiesław  Natkaniec  ten  odcinek  jest  konieczny  do  zr4oibienia, 
droga  do  Stradunia  jest  droga  bardzo  niebezpieczna.   Było  tam dużo 
wypadków.  Prośba do Burmistrza aby spotkał się ze starostą i żeby droga 
była wykonana. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wniosła uwag. 

4) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
Komisja wyraziła zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości. Glosowało 9 radnych. 

5) regulaminu wynagradzania  i przyznawania nagród oraz dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka,

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,    że  regulamin  został  uzgodniony  z 
związkami  zawodowymi  i  jeżeli   rada  zaproponuje  jakieś  zmiany,  to 
ponownie projekt będzie musiał powrócić do uzgodnień.  Projekt zawiera 
zmiany  dotyczące  dodatku  motywacyjnego  i  dodatku  funkcyjnego.  W 
uchwale są wyeliminowane wszelkie akty i  uregulowania prawne, które 
zawarte są w aktach prawnych wyższego rzędu.  Opracowanie regulaminu 
szedł  w  kierunku  jeszcze  bardziej  zmobilizowania  dyrektorów 
poszczególnych placówek do współpracy. Powinni dbać o cały przekazany 
majątek.     Pensja dyrektora czasami jest niższa niż nauczyciela, który ma 
nadgodziny  i  wynika  to  z  karty  nauczyciela.    Poprzez  zwiększenie 
dodatków chciałby znaleźć partnera do prowadzenia rozmów. Dlatego, że 
dzieci  6  letnie  poszły  do  szkoły  i  trend  się  zwiększył.  Proponowane 
zmiany  są  kosmetyczne.  Do  tej  pory  dodatek  dla  nauczycieli  był 
zróżnicowany.  Dyrektorzy  szkół  są  nauczycielami  w  naszej  gminie. 
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Przedtem dodatek  motywacyjny  wynosił  10,  15  i  20  %  w  tej  chwili 
dodatek został uśredniony do 15 %. Dyrektor pule otrzymuje taką samą ale 
może  od  osiągnięć   dodatkiem manipulować.  Także  proponowany  jest 
uchwale  zwiększony  dodatek  funkcyjny.   Dodatek  funkcyjny  jest 
uznaniowy przez Burmistrza i to on będzie miał większe poler manewru. 
Poinformowała,  że  dodatek  za  wychowawstwo  w  naszej  gminie  jest 
jednym z największym dodatku w kraju. Burmistrz nie chce go obniżać, 
ale stwierdził, że czas go zatrzymać. 

Radny A. Hałuszka stwierdził, że związki zawodowe to jedno, dyrektorzy 
to drugie, zadał pytanie czy dyrektorzy znają treść tego projektu.

Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  dyrektorzy  mieli  do  wglądu 
regulaminy.  Dyrektorzy nie mieli zastrzeżeń. 

Radny  W.  Natkaniec  zadał  pytanie  odnośnie  nauczycieli  wf.   Jak 
wynagradzani SA nauczyciele gdy wyjeżdżają z dziećmi na zawody poza 
godzinami pracy.

Radny  Łukasz Walkowiak stwierdził, że jeśli zawody odbywają się poza 
godzinami  pracy  to  jest  forma  zapłaty  za  tą  pracę  uzgadniana  z 
dyrektorami  szkół.  Nauczyciele  otrzymują  dzień  wolny  albo 
wynagrodzenie  w  ramach  godzin  karcianych.   Powiedział,  że  też  jest 
nauczycielem  wf  i  też  za  pracę  chciałby  otrzymywać  wynagrodzenie. 
Trzeba znaleźć zloty środek, środek taki znalazła Szkoła nr 2.  Wszelkie 
sprawy  indywidualnie  rozpatruje  dyrektor,  tak  jest  w  szkole  nr  2. 
Dyrektor spotyka się z nauczycielami, jest podawana długa lista roszczeń i 
wymagań i przyjeżdża do Urzędu i urząd też ma listę roszczeń.   Wszystko 
trzeba pogodzić, nie jest lekka praca dyrektora. 

Radny W. Natkaniec stwierdził, że  z tego regulaminu wynika, że gaże dla 
dyrektorów  się  zwiększa,   natomiast  nauczyciele  nie  maja  za  pracę 
płacone.  Jeżdżą  na  zawody  w  soboty,  nad  tym problemem  należy  się 
zastanowić,  czy  to  jest  dobry  pomysł,  że  dyrektorowi  się  zwiększa  a 
nauczyciel nie otrzymuje za pracę wynagrodzenia. 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że nie wszystkim dyrektorom od razu się 
zwiększa wynagrodzenia. W tym roku jest 11 nauczycieli na urlopach dla 
podratowania zdrowia.  Nie jest to niczyja wina, takie jest prawo. To jest 
600 tys. z budżetu gminy.
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Placu Pocztowego,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

7) Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

8) Zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

 
Ad 7. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.

Przewodniczący  komisji  zapoznał  z  uzyskanymi  odpowiedziami  na 
wypracowane wnioski  komisji na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 r. 

Ad 8. Wolne wnioski.
Przewodniczący komisji 

Radny  Adrian  Hałuszka  poinformował  o   możliwościach  finansowania 
dodatkowych  inwestycji   przez  gminę  Trzcianka  chodzi  o  budowę  Sali 
sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  3  w  Trzciance.  Stwierdził,  że 
skserowany  został  materiał  odnośnie  funduszy  europejskich  z  Samorządu 
Województwa  Wielkopolskiego.  Poinformował,  że  dokumenty  te  dotyczą 
szczegółowego opisu operacji WRPO a w szczególności możliwości budowy 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.  Rozmawiał z 
panią  Dyrektor  Szkoły   i  zobowiązał  się  jako  radny  do  przedstawienia 
możliwości dofinansowania tego zadania radnym Rady Miejskiej Trzcianki. Z 
dokumentów wynika, że jest możliwość otrzymania 85 % dofinansowania na 
budowę sali  gimnastycznej.   W skrócie  omówił  rozdany  radnym dokument, 
który stanowi załącznik do protokołu.  Zawnioskował aby ta inwestycja czyli 
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 znalazła się w WPI. 
WPI  będzie  uchwalane  29  października  więc  radni  będą  mieli  czas  na 
zapoznanie  się  z  tym dokumentem.  Jest  to  projekt  ciężki,  są  bardzo  dobre 
warunki,  jest   bardzo dobre  dofinansowanie.   W tym projekcie  mówi  się  o 
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demografii  czyli  o  zwyżkującej  liczbie  dzieci.   Obecnie  w Szkole  jest  klas 
pierwszych aż do i.   Nie wyobraża sobie sytuacji kiedy te dzieci będą już w 
klasie 4 i kiedy będzie lekcja wf osobno. Najgorsza sytuacja może być zimą. 
Uważa,  że  jest  możliwość  zrealizowania  tej  inwestycji.   Dodał,  że  z 
dokumentów wynika,  że  można zrealizować także projekty  miękkie  z  95 % 
dofinansowaniem.   Stwierdził,  że  zaprosił  panią  z  Piły  w  celu  zapoznania 
radnych w bardziej szczegółowy sposób odnośnie realizacji tego projektu żeby 
można wpisać to zadanie w WPI . 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  dochodzi  się  do  tego  momentu  że  radni 
muszą podjąć decyzję, co ma być wpisane do WPI. W gminie jest dużo potrzeb, 
ale z niektórych trzeba zrezygnować, niektóre należy odłożyć w czasie a jeszcze 
inne  należy  wpisać  do  WPI.   Może  się  okazać,  że  działające  w  Rychliku 
Stowarzyszenie, które chce budować salę gimnastyczną. Należy zdecydować. 
Stwierdził, że budżet ma ograniczone ramy finansowe. Jeśli zaproszona przez 
radnego pani zagwarantuje na piśmie, że gmina otrzyma 95% dofinansowanie 
to gmina będzie to zadanie realizować. Gmina nie może sobie pozwolić na to 
żeby opracować projekt techniczny i pozostawić go na półce.

Ad 9. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz

 


