
P r o t o k ó ł  Nr XX/16

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 25 lutego 2016 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1750.  

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki mgr Edward 
Joachimiak. 
Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik 
nr 4,
- zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 5. 

Przed  rozpoczęciem  obrad  Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  wraz  
z  Przewodniczącym  Rady  wręczyli  podziękowania  pracownikom  Urzędu 
Miejskiego  Trzcianki,  którzy  wnieśli  duży  wkład  pracy,  której  efektem 
końcowym  było  podpisanie  umowy  w  ramach  POSI,  której  celem  jest 
pozyskanie  środków  unijnych  na  obszar  w  obrębie  miasta  Piła,  a  co  dało  
w efekcie zapisanie puli środków dla naszego samorządu. 
Podziękowania otrzymali:
Pan Witold Putyrski, pan Jakub Świątnicki i pan Bartosz Sokulski. 
Burmistrz  Trzcianki  podziękował  również  za  współpracę  odchodzącej  na 
emeryturę  pani  Bożenie  Niedźwieckiej  Skarbnikowi  gminy-głównemu 
księgowemu budżetu.  

Ad 1) Otwarcie obrad.



Przewodniczący Rady Miejskiej  Trzcianki  mgr  Edward Joachimiak,  działając 
zgodnie z art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XX sesję 
Rady Miejskiej Trzcianki. 

Następnie Przewodniczący Rady przywitał: 
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki, 
- burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego,
- zastępcę Burmistrza Trzcianki panią Grażynę Zozulę, 
Zaproszonych na sesję gości:
- nadkomisarz Romę Figaszewską Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji 
   w Czarnkowie,
- kom. Roberta Kossak Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance,
- st. bryg. mgr inż. Jacka Kwapis Komendanta Powiatowego PSP,
- mł. bryg mgr inż. Adama Kotiuszkę Zastępcę Komendanta Powiatowego
   Państwowej Straży Pożarnej,
- mł. bryg. inż. Leszka Kinę Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
   w Trzciance,
- pana Arkadiusza Żylińskiego Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-
   Gaśniczej w Trzciance,
- pana Edwarda Wieczorka Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
   Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzciance,
- pana Ireneusza Łukaszewskiego Komendanta Miejsko-Gminnego OSP 
   w Trzciance,
- pana Mirosława Borsukiewicza Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazy w Pile,
- pana Artura Gugałę ENEA Operator Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej 
   w Pile,
- pana Mariusza Rozpłocha Komendanta Straży Miejskiej w Trzciance,
- pana Włodzimierza Ignasińskiego radnego Sejmiku Województwa 
   Wielkopolskiego. 
Pozostałe osoby uczestniczące w sesji:
- skarbnika Gminy panią Bożenę Niedzwiecką,
- panią Joannę Zieńko skarbnika gminy,
- panią sekretarz Grażynę Kasperczak, 
- panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę, 
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- panie i panów sołtysów,
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Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w obradach  uczestniczy  21 radnych,  co 
przy  ustawowym  składzie  21  radnych  stanowi  quorum,  przy  którym  może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że porządek obrad radni otrzymali,  łącznie  
z materiałami, na 7 dni przed sesją. Poprosił o ewentualne uwagi do porządku 
obrad.  Następnie  poinformował,  że do biura Rady wpłynął  projekt  uchwały  
w sprawie zgłoszenia  sołectwa gminy Trzcianka do programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”, Projekt uchwały rozdano radnym przed sesją, jak  
w  załączniku  nr  6.  Zaproponował  wprowadzenie  poprawki  poprzez 
umieszczenie ww. projektu uchwały w punkcie 15.

Radni przyjęli poprawek do porządku obrad w głosowaniu: za 21, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7.  

Innych  pozycji  do  porządku  obrad  nie  było.  Obrady  przebiegały  zgodnie  
poniższym porządkiem obrad. 

1. Otwarcie obrad. 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/16 z 4.02.2016 r.
3. Bezpieczeństwo na terenie gminy. Informacja o działalności Policji, Straży 

Pożarnej,  Straży  Miejskiej,  Pogotowia  Energetycznego  i  Pogotowia 
Gazowego.

4. 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.  

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  województwu 
wielkopolskiemu.   

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu 
im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych.

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

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim  w  zakresie  prowadzenia  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  
w Trzciance.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji. 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych  szkół  podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których 
gmina Trzcianka jest organem prowadzącym.   

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

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy 
Trzcianka w 2016 r.  

13.  Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  
14.Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Trzcianka do progra-

mu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
15.Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
16.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
17.Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
18.Zamknięcie obrad.      

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr XIX/16 z 4.02.2016 r.
Protokół Nr XIX/16 z 4.02.2016 r. został przyjęty w głosowaniu: za 21, przeciw 
0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8. 

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  radnemu  Sejmiku  Województwa 
Wielkopolskiego. 

Pan  Włodzimierz  Ignasiński,  radny  Sejmiku  Samorządowego  Woj.  Wlkp., 
poinformował, że miał przyjemnoś
 uczestniczyć  w jednym z najważniejszych wydarzeń dla  najnowszej  historii 
Trzcianki,  czyli  podpisanie  przez  Burmistrzów  i  Marszałka  Województwa 
Wielkopolskiego Programu Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Jest to 
wielka  osobista  zasługa  pana  Burmistrza  
i oczywiście pracowników, którzy zostali tu wyszczególnieni i Rady Miejskiej. 
Przed Radą Miejską do zagospodarowania jest ok. 20 mln zł. Pieniądze te należy 
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dobrze  wykorzystać  i  tak  się  stanie,  sądząc  po  tym  co  dobrego  
w  ostatnich  latach  dzieje  się  w  Trzciance.  Nowa  sala  sesyjna,  sukcesy 
gospodarcze to obraz dobrze działającego samorządu. 
Kończąc gratulował Przewodniczącemu Rady, radnym i mieszkańcom Trzcianki 
oraz  mieszkańcom  Trzcianki  wszystkiego  dobrego.  Gratulował  również 
odchodzącej pani Skarbnik. Dodał, że we wszystkich działaniach można liczyć 
na Jego wsparcie w działaniach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Ad  4) Bezpieczeństwo  na  terenie  gminy.  Informacja  o  działalności  Policji, 
Straży  Pożarnej,  Straży  Miejskiej,  Pogotowia  Energetycznego  i  Pogotowia 
Gazowego.

W dyskusji głos zabrali:
Radny  A.  Prankiewicz  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki  zwrócił  uwagę,  że  jako  Komisja  merytoryczna  zajmują  się 
bezpieczeństwem  szeroko  rozumianym..  Zmieniająca  się  infrastruktura  jest 
reakcją na wnioski mieszkańców, gdyż bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Dziękując za przekazane materiały przez zaproszonych gości, z którymi mogli 
zapoznać  się  wszyscy  radni,  prosił  o  zabranie  głosu  zaproszonych  gościu  
i  przedstawienie  tych  materiałów,  nie  tylko  radnym,  ale  i  mieszkańcom 
Trzcianki. 

Pani  nadkomisarz  Roma  Figaszewska,  Zastępca  Komendanta  Powiatowego 
Policji w Czarnkowie, dziękując za zaproszenie na sesję, powitała wszystkich 
obecnych  na  sali  i  powiedziała,  że  w  pierwszej  kolejności  głos  zabierze 
gospodarz tego terenu z ramienia Policji, pan kom. Robert Kossak Komendant 
Komisariatu  Policji  w  Trzciance,  a  w  dalszej  części  ona  przedstawi  krótką 
informację  na  temat  wykonanych  inwestycji  w  ramach  współpracy  
z samorządami. 

Kom.  Robert  Kossak  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Trzciance  omówił 
prezentację, która przekazał w formie pisemnej, jak w załączniku nr 9. 

Pani  nadkomisarz  Roma  Figaszewska,  Zastępca  Komendanta  Powiatowego 
Policji  w  Czarnkowie,  przedstawiła  inwestycje  i  darowizny,  które  zostały 
przekazane na rzecz Komendy Powiatowej w Czarnkowie i na poszczególne, 
podległe  jej  jednostki.  Między  innymi  poinformowała,  że  w  ubiegłym roku 
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wykonano  termomodernizację  budynku  Komisariatu  Policji  w  Trzciance  – 
ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, założono nową elewację, wykonano 
zmianę systemu ogrzewania i  kotłowni gazowej,  wymieniono całą  instalację, 
wymieniono  instalację  odgromową,  wybudowano  podjazd  dla  osób 
niepełnosprawnych,  wyremontowano  dwie  łazienki.  Inwestycja  wynosiła 
870.000  zł,  a  środki  pochodziły  z  budżetu  Komendy  Głównej,  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Gmina Trzcianka sporządziła dokumentację – 
15.000  zł.  Remont  łazienek  (ok.  9.000  zł)  i  platforma  dla  osób  niepełno-
sprawnych  sfinansowano  ze  środków  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  
w  Poznaniu.  Podobnie  jak  prace  budowlane  związane  z  odnowieniem  płyt 
balkonowych  i  nawierzchni  z  kostki  brukowej.  W  2015  r.  wyremontowano 
również pomieszczenia Wydziału Prewencji, wymieniono instalację elektryczną 
i odmalowano pomieszczenia. Wykonano remont pomieszczenia, w którym są 
stanowiska dostępowe do systemów, z których korzystają Policjanci wszystkich 
jednostek.  Wykonano  to  ze  środków  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  
w  Poznaniu.  Zakupiono  radiowóz  dla  Wydziału  Drogowego  Komendy 
Powiatowej  Policji,  który  jeździ  po  całym  Powiecie  ze  środków  Starostwa 
Powiatu,  Miasta  i  Gminy  Trzcianka,  Gminy  Lubasz,  Gminy  Czarnków, 
Nadleśnictwa Krzyż i budżetu Komendy Głównej Policji w Poznaniu. Do celów 
likwidacji  zagrożeń  skutków  ekologicznych  zakupiono  samochód  osobowo-
terenowy,  łódź  motorową,  łącznie  z  przyczepą,  ze  środków Wielkopolskiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były również nieodpłatne 
darowizny Prezesa  Sądu Rejonowego w Trzciance  –  kserokopiarki  i  biurka  
z fotelami. 
Kończąc prezentację,  pani  R. Figaszewska przedstawiła  w formie prezentacji 
realizację  kilku  spraw  związanych  z  dokonanymi  przestępstwami  na  terenie 
działania Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. 

St. bryg. mgr inż. Jacek Kwapis Komendant Powiatowego PSP w Czarnkowie 
przedstawił  szeroką  informację  o  zagrożeniach,  stanie  ochrony  przeciw-
pożarowej i ratownictwa na terenie gminy Trzcianka, jak w załączniku nr 10. 
Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za współpracę. 

Informacja  pana  Ireneusza  Łukaszewskiego  Komendanta  Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzciance o stanie systemu bezpieczeństwa 
pożarowego  miasta  i  gminy  Trzcianka  została  przekazana  radnym w formie 
pisemnej, jak w załączniku nr 11. 
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Pan Ireneusz Łukaszewski uzupełnił, że 90% zadań z zakresu bezpieczeństwa 
omówił  jego  przedmówca,  natomiast  chciał  podziękować  za  środki,  dzięki 
którym znalazł się nowy samochód dla OSP w Siedlisku. W tym roku planuje 
się  budowę nowej  remizy  i  to  kolejna  dobra  rzecz,  a  za  dwa lata  jest  plan 
rozbudowy siedziby OSP w Siedlisku,  czyli  budowy nowego boksu.  Wyraził 
nadzieję, że może w najbliższych latach uda się pozyskać nowy samochód dla 
OSP Biała. Podziękował za dotychczasową współpracę.   

Radny R. Szukajło podziękował, w imieniu przedsiębiorstwa Sapa Aluminium 
i  innych  przedsiębiorstw,  które  korzystają  ze  wsparcia  PSP,  czy  próbnych 
ćwiczeń za owocna i szeroką współpracę. 

Radny  A.  Hałuszka  mówił  o  pozyskiwaniu  środków zewnętrznych,  zarówno 
samorządowych,  jak  i  sektora  prywatnego,  czy  Wielkopolskiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Prosił  o  szersze  informacje  dot. 
przyczyn  powstawania  pożarów,  o  dane  dot.  nieostrożności  osób  dorosłych  
i  rozgraniczenia  dorosłych  wg  wieku,  pytał  czy  to  młodzi  ludzie  są  mniej 
ostrożni, czy może osoby w starszym wieku. 

Komendant PSP J. Kwapis odpowiedział, że generalnie jest to największa grupa 
przyczyn pożarów, jeżeli nie ma innej przyczyny pożaru, np. wadliwa instalacja. 
Jeżeli  nie ma innych przyczyn to musiał  dokonać tego człowiek,  ale nie ma 
statystyk wiekowych. 

Radny W. Perski zwrócił uwagę, że bardzo wzrosła liczba zdarzeń w stosunku 
do roku 2014, czy znane są przyczyny, bo patrząc na inne gminy, jest to duży 
wzrost. 

Komendant  PSP J.  Kwapis odpowiedział,  że  generalnie  jest  w szczególności 
wzrost  w  samych  pożarach,  a  najwięcej  w  gminie  Trzcianka  z  tytułu 
nieostrożności ludzi dorosłych i wadliwych instalacji. 

Radny  M.  Łuczak  prosił  o  wyjaśnienie  przyczyny  zdarzeń  –  nietypowe 
zachowanie zwierząt. 
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Komendant  PSP J.  Kwapis  wyjaśnił,  że  chodzi  tu  głównie  o  owady  bąko-
skrzydłe, ale i innych zwierząt, np. kot na drzewie.  

Radna J. Durejko podziękowała strażakom po prostu za to, że są, że mieszkańcy 
czują się dzięki temu bezpiecznie, ale i zaangażowanie w działalność społeczną. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  w materiałach  radni  mają  również 
informację  Polskiej  Spółki  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  Oddział  w  Poznaniu. 
Informacja stanowi załącznik nr 12. Na sesję przybył przedstawiciel firmy pan 
M. Borsukiewicz reprezentujący Rejon Dystrybucji w Pile. 
Pan  M.  Borsukiewicz  poinformował,  że  nie  ma  nic  do  dodania,  ale  bardzo 
chętnie odpowie na pytania radnych. 

Radny  T.  Tomczak  pytał  o  statystykę  zdarzeń  związanych  z  nieszczelnością 
instalacji gazowej na terenie gminy Trzcianka. 

Pan  M.  Borsukiewicz  wyjaśnił,  że  zapytanie  Przewodniczącego  Komisji  nie 
dotyczyło statystyki, ale zasad funkcjonowania, dlatego nie jest przygotowany 
na takie informacje, ale może dostarczyć w późniejszym terminie. 

Innych pytań nie  było.  Przewodniczący Rady podziękował  przedstawicielowi 
Polskiej  Spółki  Gazownictwa  i  udzielił  głosu  A.  Gugale  przedstawicielowi 
ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu.

Pan A. Gugała, dziękując za zaproszenie,  wyjaśnił,  że zmiany w energetyce  
w ostatnich latach są bardzo dynamiczne. Reprezentuje spółkę ENEA Operator, 
natomiast jest kilka spółek o nazwie ENEA z dodatkowymi członami. Spółki  
z członem Operator  zostały ustawowo powołane do zajmowania się sieciami 
elektro-energetycznymi,  czyli  prowadzić  ich  eksploatację,  zrównoważony 
rozwój i zapobiegać awariom. Dodał, że ich praca polega generalnie na dbaniu 
aby  sieć  funkcjonowała  i  z  założenia  nie  przynosiła  zysku.  Sieć 
wykorzystywana  jest  przez  sprzedawców  energii  i  tutaj  pojawiają  się  różne 
firmy mające koncesje na obrót energią. Przesył odbywa się jedną siecią. 
Dodał,  że  jednostka  w  Pile  obsługuje  praktycznie  trzy  powiaty:  pilski, 
czarnkowsko-trzcianecki i szamotulski. W Rejonie Dystrybucji Piła funkcjonuje 
5  pogotowi  energetycznych:  w  Pile,  Trzciance,  Czarnkowie,  Krzyżu  
i  Wronkach.  Trzcianka jest  jedną gminą i  ma jedno Pogotowie.  W ubiegłym 
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roku  zakończono  standaryzację  Posterunków  Energetycznych  i  na  dzień 
dzisiejszy Trzcianka ma odpowiednią ilość etatów. Jest to 9 etatów. Praca na 
posterunku jest dwuzmianowa i dodatkowa zmiana w soboty. Pracownicy pełnią 
również dyżury domowe. 
Patrząc na temat sesji - bezpieczeństwo energetyczne Trzcianki, pan A. Gugała 
przybliżył  temat  związany  z  usuwaniem  awarii.  Gmina  Trzcianka  ma  dość 
komfortową sytuację, gdyż przy wjeździe znajduje się główny punkt zasilający, 
z którego dystrybuowana jest energia na gminę. Są standardy usuwania awarii 
i  podejmowania działań.  W pierwszym rzędzie  usuwane są  awarie  w liniach 
zasilających wysokiego napięcia, następnie linie średniego napięcia i na końcu 
linie niskiego napięcia. Jest to uzależnione od liczby odbiorców. 
Dodał,  że  prowadzonych  jest  szereg  działań  polegających  na  wprowadzeniu 
automatyki.  Zainwestowano  prawie  2  mln  zł  w  rozłączniki  sieci  średniego 
napięcia,  które  są  zdalnie  sterowane  przez  dystrybutora  w  Pile.  Mając  na 
uwadze  bezpieczeństwo  energetyczne,  ściśle  współpracują  ze  Sztabami 
Zarządzania Kryzysowego powoływanymi przy Powiatach, ze Strażą Pożarną. 
Jest  możliwość  otrzymywania  mailowego  powiadomienia  gminy  w  zakresie 
awarii sieci i pracach planowych. W trakcie jest opracowywany system, który 
miałaby umożliwić odbiorcom zgłaszanie  uszkodzeń i  zagrożeń życia  z  tego 
tytułu. Współpraca z gminą układa się nienajgorzej. Średnio ok. miliona złotych 
rocznie inwestuje się w nowe sieci i modernizacje. 

Radny  A.  Hałuszka  pytał  czy  brana  pod  uwagę  jest  możliwość  przesyłania 
internetu drogą sieci elektrycznej? Czy są jakieś plany? 

Pan  A.  Gugała  wyjaśnił,  że  podstawowa  działalność  ENEA Operator  są  to 
zadania  nałożone  przez  Urząd  Regulacji  Energetyki.  Są  to  obowiązki 
wynikające  z  ustawy  Prawo  energetyczne.  Podstawowe  działanie  -  dostawa 
energii  elektrycznej.  Rynek  sieci  internetowej  to  firmy  specjalistyczne.  
Z  projektów  wysokonakładowych  to  będzie  wprowadzenie  inteligentnych 
pomiarów,  czyli  inteligentne  zarządzanie  poborem  energii  elektrycznej. 
Wymiana liczników ze zdalnym odczytem. 

Radny Cz.  Rogosz pytał  o składowe opłaty za energię  elektryczną,  rachunki 
zawierają opłaty z rożnych tytułów.  Dlaczego uległa zmianie cena pomiędzy 
ostatnimi rachunkami? 
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Pan  A.  Gugała  wyjaśnił,  że  opłaty  reguluje  taryfa  ustalona  przez  Urząd 
Regulacji  Energetyki,  która uwzględnia wszelkie koszty,  którą Operator  musi 
ponieść,  aby  utrzymać  sieć  w  gotowości  i  zapewnić  właściwy  rozwój. 
Przyczyny wzrostu indywidualnych rachunkuów mogą być różne. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  przedmówcy  i  przypomniał,  że  radni 
otrzymali w materiałach na sesję również informację o pracy Straży Miejskiej 
(załącznik nr 1). Radni nie mieli pytań do obecnego na sali Komendanta Straży 
Miejskiej Mariusza Rozpłocha. 
Kończąc  Przewodniczący  Rady  podziękował  wszystkim  gościom za  udział  
w sesji i złożone informacje. 
Ogłosił 15 minut przerwy. 

Ad  5) Przewodniczący  Rady  przedstawił  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.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 13. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie
 
Uchwała  Nr  XX/154/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  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 została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 14. Uchwała załącznik 
nr 15. 

Ad  6) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu.   
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 16. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
 
Uchwała  Nr  XX/155/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  udzielenia 
pomocy  finansowej  województwu  wielkopolskiemu  została  podjęta  
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w głosowaniu: za 19,  przeciw 0,  wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – 
załącznik nr 17. Uchwała załącznik nr 18. 

Ad  7) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  przy  realizacji 
zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego  
i wyścigów rowerowych.

Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 19. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
 
Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie współdziałania  
z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  przy  realizacji  zadania  z  zakresu 
organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych 
została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk  
z głosowania – załącznik nr 20. Uchwała załącznik nr 21. 

Ad  8) Przewodniczący  Rady  przedstawił  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”.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 22. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
 
Uchwała Nr XX/157/16 Rady Miejskiej Trzcianki 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” została 
podjęta  w  głosowaniu:  za  20,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Wydruk  
z głosowania – załącznik nr 23. Uchwała załącznik nr 24. 

Ad 9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie współ-
działania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w zakresie prowadzenia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 25. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie współdziałania  
z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  w  zakresie  prowadzenia  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 26. Uchwała załącznik 
nr 27. 

Ad  10) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  przy  realizacji 
zadania z zakresu promocji. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 28. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
 
Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie współdziałania  
z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  przy  realizacji  zadania  z  zakresu 
promocji została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 29. Uchwała załącznik nr 30. 

Ad  11) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
określenia  kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina Trzcianka jest 
organem prowadzącym.   
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 31. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Uchwała  Nr  XX/160/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  określenia 
kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych  
i  publicznych  gimnazjów,  dla  których  gmina  Trzcianka  jest  organem 
prowadzącym została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 
0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 32. Uchwała załącznik nr 33. 

Ad  12) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 34. 

Pani G. Wiśniewska Prezes zarządu Spółki z o.o. ZIK wyjaśniła, że 2 lutego br., 
zgodnie z przepisami ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, 
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został złożony wniosek do Burmistrza odnośnie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  na  terenie  gminy 
Trzcianka na  okres  od 15 kwietnia  2016 r.  do  14 kwietnia  2017 r.  Przepisy 
ustawy dopuszczają  raz  w roku zmianę  taryfy.  Przedstawione radnym taryfy 
zostały  zweryfikowane  przez  Burmistrza,  który  dokonał  analizy  kosztów  
i  zasadności  ich  podniesienia,  jak  również  sposób  naliczenia  taryfy.  Na 
podniesienie stawek opłat za wodę i ścieki składają się głównie dwie rzeczy, tj. 
podatek od nieruchomości i amortyzacja. Taryfa została sporządzona w oparciu 
o wieloletni plan inwestycyjny przyjęty przez Radę na lata 2014-2016. Plan jest 
aktualny i był materiałem wyjściowym do przedłożenia taryf. Te dwa elementy 
w zasadniczy sposób wpłynęły na podniesienie tych stawek. Jeżeli w planach są 
inwestycje,  które  realizuje  zakład,  to  one  generują  te  dwa  czynniki,  które 
powodują wzrost cen. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr XX/161/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zatwierdzenia 
taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków 
została podjęta w głosowaniu: za 15, przeciw 0, wstrzymujących 5. Wydruk  
z głosowania – załącznik nr 35. Uchwała załącznik nr 36. 

Ad  13) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2016 r.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 37. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  XX/162/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2016 r. została podjęta w głosowaniu: za 
20,  przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Wydruk z  głosowania –  załącznik nr 38. 
Uchwała załącznik nr 39. 
  
Ad  14) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
zamiany nieruchomości.  
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 45. 
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Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  od  2010  r.  dyskutowano  
w Trzciance na temat miejsc pochówku z obawy, że tych miejsc na cmentarzu 
komunalnym  w  Trzciance  zabraknie.  Kiedy  podjęto  dyskusję  z  Lasami 
Państwowymi na temat wymiany lasu komunalnego na lasy państwowe to był 
2013 rok. Należało opracować plany miejscowe, wyceny i uzgodnienia. Zgodnie 
z  dokumentacją  Kombudu  w  sierpniu  może  zabraknąć  miejsc  pochówku. 
Dzisiejsza  uchwała  powinna  zamknąć  cykl  dyskusji  i  doprowadzić  do 
podpisania porozumienia i ok. 10 kwietnia aktu notarialnego. Następnie trzeba 
będzie  uzyskać  zgodę  na  wylesienie  terenu,  następnie  poszerzyć  teren  
i  podzielić  działkę  oraz  doprowadzić  uzbrojenie.  Jest  nadzieja,  że  uda  się 
wszystko  doprowadzić  do  końca.  W  budżecie  są  zabezpieczone  pieniądze  
na  rozbudowę  cmentarza,  a  po  ostatnich  spotkaniach  jest  dobra  wola 
przedstawicieli Lasów Państwowych. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Uchwała  Nr  XX/163/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zamiany 
nieruchomości została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 
0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 41. Uchwała załącznik nr 42. 

Ad  15) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie 
zgłoszenia sołectwa gminy Trzcianka do programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020”. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Uchwała  Nr  XX/164/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zgłoszenia 
sołectwa  gminy  Trzcianka  do  programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-
2020”  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  20,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 43. Uchwała załącznik nr 44. 

Ad 16) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
Rani  otrzymali  informacje  z  działalności  Burmistrza  miedzy  sesjami  
w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki uzupełniając informację stwierdził, że pewne 
plany  z  realizacją  zadań  będą  musiały  ujrzeć  światło  dzienne  w  budżecie 
samorządu trzcianeckiego. Dotychczas spłacano kredyty, ale i przygotowywano 
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budżet gminy na moment ruszenia środków unijnych z programu 2014-2020. 
Przygotowywano, aby nie przespać tego czasu, co zrobiono w latach 2007-2013. 
Zaciągano kredyty komercyjne, z których realizowano zadania, a środki unijne 
przechodziły bokiem. Inne gminy pozyskały duże środki. 
Burmistrz ostrzegał, że może to się powtórzyć. Należy z rozwagą, rozsądkiem 
i  po gospodarsku podejść do tematu,  a wytwarza się  dziwna sytuacja.  Jeżeli 
gmina ma skorzystać ze środków unijnych, jeżeli gmina ma iść do przodu, to 
należy  tworzyć  jedną  wspólną  drużynę.  Jeżeli  będą  kłótnie,  tak  jak  
w poprzednich kadencjach, to gmina straci otrzymane możliwości. 
Burmistrz  dodał,  że  wypowiada  te  słowa  z  pełną  świadomością,  bo  są 
niezadowolone grupy, z otrzymania 20 mln zł. W 2017 r. trzeba będzie podjąć 
decyzje, które umożliwią pozyskanie tych środków. Są przygotowane projekty 
na  termomodernizację,  ale  nie  powinny  być  to  zadania  wykonane  tylko  na 
zewnątrz.  Termomodernizacja  powinna objąć  szersze zadania,  ale  są  to  duże 
pieniądze.  W SP Nr  2  i  Gimnazjum  Nr  2  włożono  ponad  milion  złotych  
z programu Jessica. Przygotowywane kosztorysy określą koszty. SP w Białej 2,5 
mln zł, SP w Łomnicy 1,6 mln zł, Przedszkole nr 1 - 1,7 mln zł, Przedszkole nr 
2 - 1,4 zł,  Przedszkole Nr 3 - 1,9 mln zł,  SP w Przyłękach 1,6 mln zł,  SP  
w Rychliku 1,6 mln zł. Łącznie kosztorysy na 12,5 mln zł. Gmina może dostać 
z tego 85% wsparcia. Jest tylko kwestia czy będzie zaliczkowanie czy trzeba 
będzie znaleźć te środki na zainwestowanie, rozliczyć i dopiero będzie wsparcie. 
Gmina zgłosiła też gotowość budowy boiska przy Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 2, 
kosztorys  3,6  mln  zł,  wielofunkcyjne  z  bieżnią.  Dofinansowanie  możliwe 
800.000 zł.  Wyrażono wolę wsparcia budownictwa czynszowego, dla rodzin  
z dziećmi. Z tego tytułu ma być 570.000 zł dla TTBS i 300.000 na uzbrojenie 
terenu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej,  jak  
i zagospodarowanie budynku internatu to będzie ponad 1 mln zł. Poszerzenie 
cmentarza  komunalnego  to  400.000  zł.  Doprowadzenie  do  rekultywacji 
wysypiska odpadów to ponad 300.000 zł. Złożono wniosek na dofinansowanie 
drogi od Smolarni do Stradunia. To jest inwestycja na 4 mln zł. Na tą inwestycję 
może być 2 mln dofinansowania. Planuje się złożenie wniosku na budowę drogi 
w Siedlisku, na którą można otrzymać dofinansowanie 250.000 zł. Reasumując 
2017  r.  to  około  24  mln  inwestycji,  z  tego  można  pozyskać  ok.  13  mln 
dofinansowania, ale mamy własnych środków  5 mln. Dlatego będą dyskusje nt. 
obligacji  i  ustalenie  hierarchii  potrzeb.  Oczekiwania  są  bardzo  duże,  każdy 
widzi  potrzebę  inwestycyjną  wokół  swojego  osiedla,  swojego  domu  czy  
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w  swoim  sołectwie.  Priorytetem  jest  zadanie,  które  otrzyma  duże  wsparcie 
finansowe. W tym kierunku należy iść. 
Burmistrz K. Czarnecki apelował, aby w kwietniu, kiedy będą podejmowane te 
ważne decyzje, mieć to na uwadze, bo gmina nie ma pieniędzy na przesunięcia, 
ale trzeba najpierw realizować termomodernizację, aby w późniejszym etapie 
ponosić mniejsze koszty utrzymania obiektów oświatowych. Przełoży się to na 
poprawę  dochodów bieżących,  a  w  konsekwencji  przeznaczy  się  je  na  inne 
zadania.  Do  7  marca  br.  należy  zgłosić  naszą  gotowość  do  POSI  i  może 
wymienione inwestycje staną się realnymi. 

Ad 17) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
Nikt nie zabrał głosu. 

Ad 18) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęły pisma:

1) do wiadomości  uchwała nr  XV/107/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego  z  2  lutego  2016  r.  w  sprawie  zmniejszenia  opłat  za 
wydanie  prawa  jazdy  i  dowodu  rejestracyjnego;  kserokopia  stanowi 
załącznik nr 45;

2) Rodziców  uczniów klasy  VI  SP w  Białej  w  sprawie  zmiany  obwodu 
Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2; kserokopia stanowi załącznik nr 46;

3) Rozstrzygniecie  Nadzorcze  Wojewody  Wlkp.  Z  18.02.2016  r.  KN-
I.4131.2.7.2016.8  dot.  uchwały  Nr  XVII/136/15  z  17.12.2015  r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka na obszarze osady Dłużewo; kserokopia stanowi załącznik nr 
47;

4) Rozstrzygniecie  Nadzorcze  Wojewody  Wlkp.  Z  18.02.2016  r.  KN-
I.4131.138.2016.8  dot.  uchwały  Nr  XVIII/142/16  z  14.01.2016  r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka na obszarze osady Wrząca; kserokopia stanowi  załącznik nr 
48; 
Pan W. Putyrski wyjaśnił, że uchwała będzie ponownie procedowana. Jest 
wymóg  o  uzupełnienie  projektu  uchwały  o  zbiorniki  wodne  i  do 
ponownego wyłożenia do wglądu. Uchwała zostanie przedłożona radnym 
do uchwalenia za ok. dwa miesiące. 
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5) Pismo  pani  E.  Łach-Jesionowskiej  z  29.01.2016  (data  wpływu 
10.02.2016) w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; 
kserokopia stanowi załącznik nr 49;

6) Pismo pani  K.  Szpiganowicz  z  10.02.2016  r.  w  sprawie  utwardzenia  
i  naprawy drogi  gruntowej  na  os.  Poniatowskiego;  kserokopia  stanowi 
załącznik nr 50.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że takich pism do Urzędu Miejskiego trafia 
bardzo dużo. W ubiegłym roku utwardzano ulice, które czekały na to 50 lat, 
które były wpisane do WPI i nie były realizowane. W pewnym momencie Rada 
musiała  dokonać  korekty  planu  budowy sieci  kanalizacyjnej  dla  aglomeracji 
Trzcianka, gdzie były ujęte wszystkie ulice i wszystkie sołectwa, tylko że nie 
złożono wniosku, a w ślad za tym nie wybudowano. Dokonano korekty, aby nie 
płacić kar. Takiej szansy już nie ma i dzisiaj prace mogą być etapami. Będzie 
przygotowywany plan inwestycyjny ZIK na lata następne i będą zaproponowane 
pewne rozwiązania. Podstawą są projekty techniczne i duże pieniądze. To setki 
tysięcy na projekty i wszystkie uzgodnienia, a proces koło dwóch lat. Osiedle 
Poniatowskiego ma  specyficzne warunki, bo wody deszczowe z tej strefy idą do 
kanału przebiegającego od ul. Gorzowskiego w kierunku miasta. Ten problem 
trzeba  będzie  rozwiązać.  Natomiast  inni  czekają  20-30  lat,  może  wcześniej 
pokazać  się  kanalizacja,  ale  na  drogę  trzeba  będzie  poczekać.  Są  to 
wielomilionowe tematy. W wieloletnim planie inwestycyjnym nie ma wpisanych 
konkretnych ulic, gdzie ma pokazać się infrastruktura.

Ad 19) Zamknięcie obrad.      

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki  Edward  Joachimiak  podziękował  wszystkim  za  aktywny  udział  
w sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej Trzcianki. 

       Protokolant Przewodniczący obrad

 Marzena Domagała     Edward Joachimiak 
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