
P r o t o k ó ł  Nr XXI/16

z sesji Rady Miejskiej  17 marca  2016 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się 

o godz. 13.00, a zakończyła się o godz. 15.00.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 

stanowi załącznik nr 1. 

W  sesji  uczestniczyło  19  Radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  – 

załącznik  nr  2.  Nieobecni  usprawiedliwieni  radni  Adrian  Hasłuszka 

i Aleksander Jaworski.

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Edward 

Joachimiak.

Protokołowała Maria Boduszek inspektor ds. obsługi Rady.

W sesji uczestniczyli również:

- sołtysi sołectw Trzcianka – lista obecności stanowi załącznik nr 3,

- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki – lista obecności stanowi załącznik 

nr 4.

Ad 1) Otwarcie obrad.

Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Edward  Joachimiak, 

działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XXI 

sesję Rady Miejskiej Trzcianki.

Następnie Przewodniczący Rady przywitał: 

- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
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- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,

- panią Joannę Zieńko– Skarbnika Gminy,

- panią Grażynę Kasperczak Sekretarza Gminy Trzcianka,

- panią mecenas Stefanię Góralnik –Piechotę,

- panią Grażynę Kołotuszę – kierownik referatu,

- panią Alinę Matkowską – kierownika referatu,

- panią Iwonę Moraczyńską –Lilleeng – kierownik referatu,

- panią Agnieszkę Ciemachowską  - kierownik referatu

- pana Witolda Putyrskiego – kierownika referatu,

- sołtysów,

oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję została zaproszona 

grupa przedszkolaków tzw. Obywatelska Akademia Przedszkolaka.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  od  czasu  do  czasu  odwiedzają  go  dzieci 

z przedszkoli i szkół,   cieszy się, że interesują się sprawami, które toczą się 

w naszym mieście, być może w przyszłości ta wiedza będzie bardzo przydatna. 

Dzieci otrzymały słodki poczęstunek. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,   że  w  obradach  uczestniczy  19  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.
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Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad radni otrzymali, łącznie 

z materiałami, na 7 dni przed sesją. Poprosił o ewentualne uwagi do porządku 

obrad.  Obrady przebiegały zgodnie z poniższym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu nr XX/16 z 25.02.2016 r.

4. Informacja dotycząca stanu wdrażania rządowego programu 500+.

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

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 

wielkopolskiemu. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na konserwację 

elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz uszkodzonych 

elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego w Białej. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu. 

9. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

11. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 

12. Zamknięcie obrad.      

Ad. 3) Zatwierdzenie protokołu nr XX/16 z 25.02.2016 r.

Protokół Nr XX/16 z 25.02.2016 r.  został przyjęty w głosowaniu: za 19, 

przeciw 0, wstrzymujących 0.  

Ad. 4) Informacja dotycząca stanu wdrażania rządowego programu 500+.

W dyskusji glos zabrali: 
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Pani  Kierownik Referatu Spraw Społecznych Grażyna Kołotusza  stwierdziła, 

że  od  1  kwietnia  2016  r.  wchodzi  w  życie  ustawa  o  pomocy  państwa 

w wychowywaniu dzieci, ustawa ta zwana jest  zwyczajowo Program 500 +. 

Rodzice, opiekunowie faktyczni, prawni będą mogli ubiegać się o świadczenie 

w  wysokości  500  zł  na  miesiąc.  Świadczenie  będzie  wypłacane  na  drugie 

i  kolejne  dziecko  bez  żadnych  warunków.  Natomiast  na  pierwsze  dziecko 

wypłacane będzie w zależności od progu dochodowego. Próg wynosi 800 zł na 

jednego członka rodziny, oraz 1200 zł jeśli w rodzinie jest na dziecko orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności.  Świadczenia wypłacane będą do 18 roku życia 

dziecka.   W gminie  Trzcianka  realizację  tej  ustawy powierzono Referatowi 

Spraw  Społecznych.  Wnioski  będzie  można  składać  w  Urzędzie, 

za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz  Internetu.  Od 14 marca pracownicy 

Urzędu  zaczęli  wydawać  wnioski  i  udzielać  informację  zainteresowanym. 

Wnioski  zostały  także  rozdane  w  przedszkolach  i  szkołach  podstawowych 

w celu przekazania ich rodzicom dzieci. W Urzędzie wyznaczone zostały dwa 

punkty  udzielania  informacji  tj.  informacja   oraz  w  biurze  referatu  nr  16. 

Świadczenie jest wypłacane od miesiąca kwietnia. Jeśli ktoś złoży wniosek w 

czerwcu także otrzyma wyrównanie za miesiąc kwiecień i maj.  Urząd Miejski 

Trzcianki  otrzymał  środki  w  wysokości  47  tys.  zł.  na  wdrożenie  programu, 

są zakupione komputery i licencje na oprogramowania. Przyjęto dwie osoby na 

staż do przyjmowania wniosków. Wyznaczono jedną osobę do przyjmowania 

wniosków w informacji. Trzy osoby z Referatu Spraw Społecznych zajmować 

się  będą  od  kwietnia  wydawaniem  decyzji.  Wyplata  świadczenia  będzie 

dokonana na wskazane konta bankowe.  Ustawa ta opiera się w dużej mierze na 

ustawie o zasiłkach rodzinnych. Uważa, ze referat ma już kilkuletni staż,  więc 

wydawanie decyzji, przyjmowanie wniosków będzie przebiegało sprawnie. 
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Radny  Witold  Perski  zadał  pytanie,  jeśli  ktoś   wniosku  nie  złoży  do  końca 

czerwca,  a  złoży  go  w  lipcu,  czy  otrzyma  też  wyrównanie  świadczenia  od 

kwietnia.

Pani Grażyna Kołotusza stwierdziła, że ustawa reguluje terminy przyjmowania 

wniosków i wpłacenie wyrównanie, jeśli wnioski złożone zostaną  dnia 2 lipca, 

to wyrównanie świadczenia nie przysługuje, świadczenie  będzie należało od 

lipca. 

   

Ad. 5)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2016 rok.

Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 5.

Radny Krzysztof Jaworski poprosił o przedstawienie dokonywanych zmian.

Pani Joanna Zieńko Skarbnik Gminy poinformowała, że wprowadza się zmiany 

w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.352,00 zł z tytułu wpływów do 

budżetu środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek 

budżetowych za 2015 rok.

Kolejno omówiła, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ekspertyzy melioracyjne o kwotę 3.000,00 zł oraz 

na wykonanie map glebowo - rolniczych o kwotę 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
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Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W związku z zakończoną procedurą przetargową na wykonanie inwestycji 

„budowa dróg na ulicy Jarzębinowej w Trzciance” zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 75.000,00 zł. 

W planie wydatków na zadanie „aktualizacja dokumentacji projektów 

technicznych drogowych” przenosi się kwotę 10.000,00 zł z § 4170 do § 4300.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł plan wydatków na podziały, wyceny 

i mapy.

Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Ustalono plan wydatków w wysokości 75.000,00 zł na opracowanie 

gminnego programu rewitalizacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na BHP o kwotę 510,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się wydatki w § 6050 na adaptację pomieszczeń w budynku 

Urzędu o 2.400,00 zł i przeznacza się na przegląd i konserwację klimatyzacji.

Zmniejsza się wydatki na BHP o 510,00 zł i przenosi się do rozdziału 75011.

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącym 

wykonywaniem budżetu.
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Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na tłumaczenie strony internetowej 1.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących przewidziano na zakup aparatu 

fotograficznego 4.000,00 zł. Należy zwiększyć plan o 1.000,00 zł  

i łącznie wydatek w wysokości 5.000,00 zł wprowadza się do § 6060 (wydatki 

na zakupy inwestycyjne).

Zwiększa się wydatki na podsumowanie działalności sportowej 

o 6.000,00 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92605 z planu 

wydatków na stypendia sportowe.

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącym 

wykonywaniem budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283,00 zł na zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.069,00 zł na zakup sprzętu oraz na 

zakup pomocy naukowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o kwotę 152.000,00 plan wydatków na zakup energii, 

a zwiększa sie o kwotę 152.000,00 zł plan wydatków na konserwację 

oświetlenia ulicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
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Przenosi się kwotę 15.000,00 zł z § 6050 do § 6060 w planie zadania 

inwestycyjnego „montaż nowej tablicy świetlnej w „spikerce” na stadionie”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków na stypendia sportowe 

i przenosi sie do działu 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na podsumowanie 

działalności sportowej.

Wydatki z nagrody w konkursie „Piękna Wieś”

W planie wydatków dotyczącym Smolarni przenosi się kwotę 2.000,00 zł 

z wydatków bieżących (w tym: dział 900 rozdział 90004 § 4210 - 1.200,00 zł 

§ 4270 - 400,00 zł, dział 926 rozdział 92695 § 4190 - 400,00 zł) na wydatki 

inwestycyjne do działu 600 rozdział 60016 § 6050 na przebudowę drogi 

gminnej z odwodnieniem terenu w Smolarni

Wydatki z funduszu sołeckiego

W dziale 600 rozdział 60016 w planie wydatków sołectwa Wapniarnia 

Trzecia przenosi się kwotę 450,00 zł z § 4210 do § 4300.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków na wydzielonych 

rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie 

z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 

2016.

Radny Łukasz Walkowiak zadał pytanie, z zadania z zakresu kultury fizycznej 

przekazano 6 tys. zł na podsumowanie działalności sportowej, czy można się 

domyślać, że są to pieniądze na nagrody dla wyróżniających się sportowców. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zgadza  się  to,  co  powiedział  radny 

Walkowiak. W tym roku nie wszystkie kluby dotrzymały terminów składania 

wniosków o stypendia.  Wpłynęło dużo wniosków dot. wyróżnień za działalność 

sportową.  Dlatego doszedł  do wniosku,  że  pieniądze,  które  pozostały warto 

przekazać na wyróżnienia i nagrody dla sportowców. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  stwierdził,  że  chciałby  zadać  trzy  pytania, 

a  mianowicie   jest  zatwierdzony  lokalny  program  rewitalizacji  dla  gminy 

Trzcianka,  czy  ten  program  nowy  będzie  odnosił  się  do  części  wiejskiej, 

gminnej,  czy tak to należy rozumieć.   Jeśli  chodzi o środki przeznaczone na 

adaptację  pomieszczeń  na  poddaszu  w  Urzędzie,  to  po  przetargu  pozostaje 

kwota,  którą  można  później  zaadaptować.   Czy  przeniesienie  wydatków  za 

energie jest stałym przeniesieniem, czy tylko jednorazowe przeniesienie. 

Pan  Witold  Putyrski  odpowiadając  na  pytanie  stwierdził,  że  gmina  ma 

zatwierdzony w roku 2014 program rewitalizacji  zrobiony pod potrzeby Jessiki. 

Wtedy  też  szereg  innych  obszarów  zostało  wyznaczonych  do  programu 

rewitalizacji,  w  związku  ze  zmianą  przepisów oraz  kwotą  jaką  zamierza  się 

pozyskać w ramach środków uzyskanych z POSI, to obowiązkiem gminy jest 

opracowanie tak programu o rewitalizacji, żeby nie było żadnych wątpliwości, 

że zamierzenia inwestycje mają uzasadnienie społeczne i urbanistyczne. W tej 

chwili  trudno powiedzieć,  które  obszary  gminy  czy miasta  należy objąć,  ale 

wiadomo,  że  będzie  to  obszar  placu  Pocztowego.  W marcu  ma  się  ukazać 

program dofinansowania i opracowania programu rewitalizacji przez gminę. Jest 

możliwość uzyskania dofinansowania dla gminy na opracowanie tego programu 

w granicy 85 %. Szacuje się, że koszt opracowania tego planu wynosić będzie 

65 tys. zł. 
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Przeniesienia  związane  z  zużyciem  energii  wynika  z  wymiany  sposobu 

rozliczania przez energetykę.   Obecnie rozliczenia są  finansowane w ratach w 

ramach opłat za konserwację. Będzie to stała zamiana. 

Pan Marian Patalas odpowiedział na pytanie dotyczące adaptacji pomieszczeń 

strychowych Urzędu, stwierdził, że w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 

w  wysokości  180  tys.  zł  z  przeznaczeniem  na  adaptację.  Z  przetargu 

wynogocjonowano kwotę 136 tys. część środków należy także przeznaczyć na 

inspektora  nadzoru,  to  co  zostanie  na  pewno  pan  Burmistrz  zaproponuje 

rozdysponowanie środków w kolejnych zmianach do budżetu. 

Projekt uchwały poddano pod glosowanie 

Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  na  2016  rok  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 

wstrzymujących  0.  Wydruk  z  głosowania  stanowi  załącznik  nr  6.  Uchwała 

stanowi załącznik nr 7.

Ad. 6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu. 

Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 8. 

Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  Rada  Miejska 

podejmowała  już  o  podobnej  treści  taką  uchwałę.  W budżecie  na  rok  2016 

zaplanowano  kwotę  50  tys.  zł   na  wspólną  z  WZDW  realizację  zadań 

drogowych.  Ustalono,  że  z  tej  kwoty  wykonane  zostaną  następujące 

przedsięwzięcia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 Przebudowa chodnika przy 

ul.  Grunwaldzkiej  w  Trzciance  oraz  remont  chodnika  przy  ulicy  Fałata  w 

Trzciance.
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Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  wspólne  inwestycje  są  jak  najbardziej 

wskazane. Samorząd nasz wnioskował o realizację modernizacji drogi 180, jak 

zadanie zostanie zrealizowane.

Pan  Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  w  informacji 

między sesjami do tego tematu się odniesie. 

Radny Krzysztof Jaworski zapytał, że kiedyś była dyskusja na temat budowy 

chodnika  pomiędzy  ulicą  Grunwaldzką  a  Konarskiego,  czy  chodnik  na  tym 

odcinku zostanie wykonany. 

Pan  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  przebieg  ulicy  Grunwaldzkiej 

rozpoczyna  się  od  wjazdu  na  wiadukt.   Od  tego  momentu  zaczyna  się  ul. 

Konarskiego.  Od  skrzyżowania  ulic  od  Powstańców  Wielkopolskich  do 

wysokości  wiaduktu  ten odcinek jest  we władaniu  Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg, na tym odcinku będzie chodnik zrealizowany. 

Radny  Józef  Łastowski  zadał  pytanie  dot.  remontu  chodnika  na  ul. 

Grunwaldzkiej.  Kiedyś była dyskusja o wycięciu drzewa, poprosił o rozważenie 

możliwości wycięcie chociaż jednego drzewa, bo wyjeżdżając z ul. Powstańców 

Wielkopolskich  i  skręcając  na  Piłę  jest  słaba  przez  to  rosnące  drzewo 

widoczność.

Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki stwierdził, że będzie opracowana 

koncepcja  i wtedy dowiemy się czy drzewa trzeba wyciąć czy też mają rosnąć. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

11



Uchwała  Nr  XXI/166/16  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  udzielenia 

pomocy  finansowej  województwu  wielkopolskiemu  została  podjęta 

w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Wydruk  z  głosowania 

stanowi załącznik nr 9 . Uchwała stanowi załącznik nr 10.

Ad. 7)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji  z  budżetu  gminy  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Wszystkich 

Świętych  w  Białej  na  konserwację  elewacji  wraz  z  wymianą  pokrycia 

dachowego  oraz  uszkodzonych  elementów  konstrukcyjnych  kościoła 

parafialnego w Białej. 

Następnie przedstawił opinie komisji , jak w załączniku nr 11.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wpłynął wniosek  Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Wszystkich Świętych  w Białej o udzielenie dotacji na konserwacje elewacji 

wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz uszkodzonych konstrukcji kościoła 

parafialnego w Białej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 252 468,19 zł. 

Ksiądz  Proboszcz  złożył  wniosek  do  Gminy  o  dofinansowanie  tego 

przedsięwzięcia na kwotę 126 tys. zł.  Dotacja z budżetu gminy Trzcianka na 

wykonanie prac i robót budowlanych przy jednym zabytku może być udzielona 

w wysokości 50 % ogółu nakładów na te prace i roboty. W tym roku planuje się 

wykonać  roby  i  prace  budowlane  na  kwotę  560  tys.   Kościół  w Białej  jest 

wpisany do rejestru zabytków.  Wniosek spełnia warunki zapisane w uchwale Nr 

XX/125/08  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26  czerwca  2008  r.  w  sprawie 

ustalenia  zasad  udzielania  dotacji  z  budżetu  gminy  Trzcianka  na  prace 

konserwatorskie  przy  zabytku   wpisanego  do  rejestru  zabytku.  W budżecie 

gminy  zaplanowano środki na ochronę zabytków w wysokości 80 000,00 zł.

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Uchwała Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia dotacji 

z budżetu gminy dla Parafii  Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w 

Białej  na  konserwację  elewacji  wraz  z  wymianą  pokrycia  dachowego  oraz 

uszkodzonych  elementów  konstrukcyjnych  kościoła  parafialnego  w  Białej 

została podjęta w głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymujących 1. Wydruk z 

głosowania stanowi załącznik nr 12 . Uchwała stanowi załącznik nr 13 .

  

Ad. 8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Następnie przedstawił opinie komisji , jak w załączniku nr 14.

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Uchwała Nr XXI/168/16  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaliczenia dróg 

do  kategorii  dróg  gminnych  i  ustalenia  ich  przebiegu  została  podjęta 

w  głosowaniu;  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0.  Wydruk  z  głosowania 

stanowi załącznik nr 15. Uchwała stanowi załącznik nr 16.

 

AD. 9) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 

Radni  otrzymali  informację  z  działalności   Burmistrza  między  sesjami 

w materiałach na sesję ( załącznik nr 1).

Pan Krzysztof Czarnecki uzupełniając informację stwierdził, że w tym okresie 

odbyło się kilka spotkań. Jedno spotkanie dotyczyło pisma jakie wpłynęło do 

Urzędu  Miejskiego  Trzcianki    w  sprawie  zwiększenia   nakładów  na 

finansowanie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stwierdził, że w tym zakresie 

została  w roku 2010 podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzcianka a Starostą. 

Ze  strony  powiatu  nastąpiło  zmniejszenie  liczby  nauczycieli,  natomiast  po 

stronie gminy Trzcianka pozostaje ta sama liczba nauczycieli. W związku z tym 
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zmieniają się współczynniki przeliczeniowe, spowodowało to, że trzeba będzie 

zapłacić  jeszcze w tym roku kwotę 1366,11 zł.  na dofinansowanie Związku. 

Szczegółowo sprawą tą zajmie się Rada Miejska Trzcianki w kwietniu. 

Drugi  wniosek  jaki  wpłynął  to  sprawa   funkcjonowania  hali  sportowo-

widowiskowej  w  Trzciance.  Po  przeprowadzonej  rozmowie  ze  Starostą  dot. 

wielkości kwoty, Starosta wystąpił z propozycją zwiększenia wydatków na halę 

sportowo-widowiskową o kwotę miesięczną w wys.   31.864 zł. to jest wzrost 

o  13  %, co  w skali  roku nastąpił  by  wzrost  o  265.154 zł.  Po negocjacji  ze 

Starostą  i   sprawdzeniu  kosztów  funkcjonowania  hali  ustalono,  że   nastąpi 

wzrost środków o 6 %,  spowoduje to, że prawie 14 tys. zł należy zwiększyć co 

miesiąc wydatek na funkcjonowanie hali.  Szczegółowo sprawą tą zajmie się 

Rada  Miejska  Trzcianki  w  kwietniu.  Podwyżka  skierowana  będzie  do 

zwiększenia  niskich płac pracowników hali.    Koszt  utrzymania hali  w skali 

roku wynosi ok. 466 tys. zł. 

Poinformował,  że  prowadził  także  rozmowy dotyczące  inwestycji  w  obrębie 

dróg wojewódzkich. Stwierdził, że będzie zwracał się  na piśmie do Zarządu 

WZDW  w sprawie inwestycji na drodze 180 oraz przebudowy skrzyżowania 

ul.  Prostej  z  ul.  Żeromskiego.  Gmina  wykonała  koncepcję  ronda   i  taka 

koncepcja  zostanie  przedstawiona  ZDW.  Prace  te  muszą  być  skonsultowane 

i uzgodnione.  Powiedział, że prowadzić będzie rozmowy odnośnie przebudowy 

drogi 180 w obrębie Siedliska.  Nie ma jeszcze odpowiedzi i informacji na temat 

planów wojewódzkich  na  lata  2016-2020.      Poinformował,  że  radni  będą 

musieli  zdecydować  w  miesiącu  kwietniu   o  przeznaczeniu  środków,  które 

pozostały po przetargach.   Poinformował, że wszyscy na raz chcieliby mieć 

zrealizowaną  swoją  inwestycję.   Gmina  nie  wszystkie  inwestycje  może 

udźwignąć i zrealizować. Niektóre zadania czekają na realizację kilkanaście lat. 

Przypomniał,  że zadania określone jako priorytetowe, to te zadania,  na które 

otrzymamy  wsparcie  finansowe.    Nie  jest  to  wsparcie  finansowe  małe,  bo 
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mamy otrzymać wsparcie dwadzieścia milionów zł. Powiedział, że nie można 

dopuścić do takiej sytuacji, aby na realizację zadań brać kredyty  a rezygnować 

ze  wsparcia  finansowego.   W  roku  2017  będzie  uruchomiony  program  na 

zadania z POSI. W trzecim kwartale tego roku będzie uruchomiony program 

naboru wniosków na realizację  termomodernizacji obiektów oświatowych. Po 

naszej stronie zgłosiliśmy gotowość wykonania 5 obiektów  oraz wykonaliśmy 

plik  dokumentów  na  ich  wykonanie  i  złożenie  wniosku  na  dwie  jednostki 

oświatowe   w Rychliku i  Przyłękach.  Czyli  w sumie będzie wykonanych 7 

jednostek  oświatowych  za  kwotę  12,5  miliona  zł,    a  możemy  otrzymać 

dofinansowanie 10,5 miliona zł.  To jest priorytet do podjęcia. Zgłoszono także 

realizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2. 

Także na te zadanie można otrzymać dofinansowanie.  Powiedział, że stawia się 

na rozwój sportu w naszej gminie.  W Szkole Podstawowej są klasy sportowe. 

W Gimnazjum nr 2 i Siedlisku będą klasy sportowe.  Jesteśmy po rozmowach z 

panem Starostą i Naczelnikiem Wydziału Oświaty w sprawie utworzenia klas 

sportowych  także  w  LO  w  Trzciance,  żeby  po  skończonym  Gimnazjum 

młodzież mogła tą naukę z zakresu sportu kontynuować dalej.  Został złożony 

wniosek  przez  TTBS  oraz  Spółdzielnię  Lokatorską  Własnościową 

w Trzciance na  budownictwo wielorodzinne, chodzi o kwotę prawie 900 tys. zł. 

Także  należy  przeznaczyć  środki  na  rekultywację  wysypiska  śmieci 

i poszerzenie cmentarza komunalnego.   W miesiącu kwietniu zostanie złożony 

wniosek na budowę ulicy w Siedlisku na kwotę ponad 400 tys. zł.    Jest projekt 

techniczny wykonany.  Zwrot środków nastąpi na poziomie 66 %.  Odbyło się 

także spotkanie z dyr. PKS Wałcz gdzie ustalono, że w przypadku rewitalizacji 

placu  Pocztowego  Gmina  musi  być  jego  właścicielem.     Ustalono  kwotę 

wykupu terenu i można powiedzieć, że w miesiącu listopadzie gmina będzie już 

właścicielem tego terenu.    W miesiącu kwietniu Rada Miejska będzie także 

decydowała o realizacji   zadań zapisanych w WPI. Poinformował, że  dyskusje 

prowadzone  są  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  i  Gimnazjum  nr  2,  na  temat 
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możliwości  zdobycia  środków  na  realizację  obiektów  sportowych.  Należy 

stwierdzić,  że  priorytetem realizacji  obiektów i  otrzymanie  na  ich  realizację 

wsparcia jest zasada, aby takiego obiektu w gminie jeszcze nie było.   Odczytał 

możliwości  uzyskania  dofinansowania  z  programów.   Poprosił  radnych  aby 

zapoznali  się z rozporządzeniami Ministra Sportu ponieważ wiedza ta będzie 

potrzebna przy dyskusji  na temat realizacji obiektów sportowych.    Stwierdził, 

że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  będzie  wyświetlony  film,  ponieważ  chce 

rozpocząć przekonywanie radnych  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego   na 

temat konieczności budowy obwodnicy w Trzciance. 

.Ad. 10) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

Radny  Józef  Łastowski  złożył  wniosek  o  rozważenie  możliwości  wycięcia 

jednego drzewa na skrzyżowaniu ul.  Powstańców Wlkp.  i  ul.  Grunwaldzkiej 

przed  rozpoczęciem  inwestycji  remontu  chodnika.  Zadał  pytanie,  czy  są 

przewidziane terminy kolejnych sesji  w miesiącu kwietniu.  Wniosek stanowi 

załącznik nr 17.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na tą chwilę nie ma określonych terminów 

odbycia sesji. 

Radna Jadwiga Durejko zadała pytanie czy prawdą jest, że rozbudowa drogi 180 

zakończy się na Trzciance i nie dojdzie do Siedliska.

Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  droga 180 będzie 

realizowana ale bez przebudowań skrzyżowań w obrębie miasta Trzcianki.   

Radny Łukasz Walkowiak zadał pytanie dot. realizacji osiedla Poniatowskiego.

Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki stwierdził, że będzie proponował 

zmianę zadań wykonywanych przez ZIK Trzcianka. W programie ZIK ma się 

pojawić zadanie dot. projektów technicznych kanalizacji sanitarnej, ale jeszcze 

na tę chwilę nie ma potwierdzonych informacji, czy gmina w tym zakresie może 
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liczyć  na  wsparcie  środków  zewnętrznych.  Przepisy,  które  mówią 

o  wsparciu  obligują,  że  na  1  kilometr  sieci  instalacji  sanitarnej  musi  być 

podłączonych do sieci 120 osób.  Może się okazać, że osiedle Poniatowskiego 

nie będzie liczyło takiej liczby,  wtedy nie będzie można liczyć na wsparcie. 

Radny  Zygmunt  Czarny  złożył  wniosek  w  swoim  i  mieszkańców  imieniu 

o wybudowanie chodnika przy ul. Spółdzielców. Wniosek stanowi załącznik nr 

18.

Radny  Andrzej  Moszyński  poinformował,  że  mieszkańca  Kępy  dotknęła 

tragedia,  gdyż  spłonęło  jego  zaplecze  gospodarcze.  Podziękował,  w  swoim 

i  pokrzywdzonym  imieniu,  wszystkim  tym,  którzy  udzielili  pomocy 

pokrzywdzonemu  gospodarzowi,  podziękował  między  innemu  panu 

Burmistrzowi, radnemu M. Łuczakowi, sołtysowi Wapniarni Trzeciej. 

Ad. 11) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 

Zaprezentowano  film  ukazujący  natężenie  ruchu  na  trzcianeckich  ulicach 

i konieczność budowy obwodnicy.  

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  zwrócił  się  do  niego  Przewodniczący 

Polskiego Związki Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Trzciance z prośbą aby 

na  ręce  radnego  Ryszarda  Wilanta  podziękował  OSP w Białej  za  pomoc  w 

przeprowadzeniu uroczystości Dnia Kobiet w Białej. 

Burmistrz Trzcianki poinformował, że 14 maja odbędą się uroczystości Straży 

Pożarnej powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego w naszej gminie. 

Radny  Ryszard  Wilant  stwierdził,  że   organizacja  tak  wspaniałej  imprezy  w 

Białej  była  możliwa  tylko  dzięki  panu  Burmistrzowi  Krzysztofowi 

Czarneckiemu, gdyż jest już wyremontowana remiza, jest już wyremontowana 
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sala. Dnia 4 czerwca odbędzie się duża impreza OSP w Białej, będzie wręczenie 

sztandaru.

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęły pisma:

1)  Pismo  Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego za dnia 26 lutego 2016 r. 

w  sprawie   wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  związku 

z  podjęciem  w  dniu  4  lutego  2016  r.  przez  Radę  Miejską  Trzcianki 

uchwały Nr XIX/153/16; Pismo stanowi załącznik nr 19. 

Przypomniał, że wymieniona w piśmie uchwała była na temat, że Rada 

Miejska nie wyraziła,  po raz drugi, zgody na pozbawienie zatrudnienia 

radnego Wacława Bali.   Drugą uchwałą Rada Miejska spełniła wymóg 

i  jakby  zarzut  pana  Wojewody,  który  tej  samej  treści  poprzednio  nam 

uchylił.  Rada  te  wskazanie  usunęła  i  podjęła  uchwałę  z  solidnym 

uzasadnieniem.  Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w piśmie 

napisał,  że  jest  to  naruszenie  prawa  i  wzywa  nas  do  jego  usunięcia. 

Przypomniał, że jest to sytuacja analogiczna, jeśli chodzi o tok prawny, 

jak przy pierwszej uchwale.  Stwierdził, że rada decyzje musi podjąć w 

ciągu 30 dni od daty wpływu tego dokumentu, dlatego zwołano dzisiaj 

sesję.  Ponadto  Rada  ma  możliwość  aby  zgodzić  się  z  wezwaniem do 

usunięcia  naruszenia  prawa,  tak jak w piśmie wzywa pan Starosta,  co 

oznaczałoby w praktyce, podjęcie ponownej uchwały o odwrotnej treści 

niż  Rada  podjęła.  Odwrotny  tok  postępowania,  to  nie  podejmowanie 

przez Radę żadnych czynności.

Pani  Stefania   Góralnik  Piechota   stwierdziła,  że  to  jest  normalna 

procedura zmierzająca do trybu skargowego, czyli wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  na  uchwałę  Rady  Miejskiej 

Trzcianki.  Istnieją  dwie  możliwości,  o  których  wspominał  pan 

Przewodniczący. W jej ocenie  z punktu widzenia prawa w postępowaniu 
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przed  sądami  administracyjnymi  stanowią,  że  jeżeli  Rada  nie  udzieli 

odpowiedzi na wezwanie Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

w terminie 30 dni, wówczas Zarząd Powiatu w terminie 60 dni od daty, w 

tym przypadku od 26 lutego 2016 r.,  może skierować skargę na naszą 

uchwałę skargę do Sądu Administracyjnego. 

Przewodniczący  komisji  złożył  wniosek  aby  Rada  Miejska  Trzcianki 

podjęła  decyzję  o  tym aby  w  sprawie  uchwały  Nr  177/2016  Zarządu 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie podejmować działań. 

Wniosek  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie niepodejmowania działań 

odnośnie   uchwały  Nr  177/2016  Zarządu  Powiatu  Czarnkowsko-

Trzcianeckiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia  prawa,  został  podjęty  w  głosowaniu:  za  12,  przeciw  0, 

wstrzymujących się  6,  radny Wacław Bala  nie  oddał  głosu.  Wydruk z 

głosowania stanowi załącznik nr 20.  

2) Pismo  radnego  Mariusza  Łuczaka  zam.  Siedlisko  159/1  dot. 

zawiadomienia  o  toczącym  się  wobec  niego  postępowaniu  podjętym 

przez wymiar sprawiedliwości. Pismo stanowi załącznik nr 21. 

3) Pismo Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Rady Miejskiej Trzcianki 

informujące, że radny Mariusz Łuczak nie jest już członkiem Klubu Rady 

Miejskiej  Trzcianki  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego.  Pismo  stanowi 

załącznik nr 22.

Ad. 12)Zamknięcie obrad.
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Na  zakończenie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  złożył  wszystkim obecnym 

i mieszkańcom Trzcianki serdeczne życzenia Wielkanocne.

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

Maria Boduszek Edward Joachimiak     
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