
P r o t o k ó ł  Nr VIII/15

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 23 kwietnia 2015 r.

Sesja  odbyła  się  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  w  Łomnicy. 
Rozpoczęła się o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1820.

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. 

Ad 1) Otwarcie obrad.
Działając  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym, 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Trzcianki  mgr  Edward Joachimiak  otworzył 
obrady Rady Miejskiej Trzcianki witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki, 
- Burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego,
- Zastępcę Burmistrza Trzcianki panią Grażynę Zozulę, 
- Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Bogdana 

  Tomaszewskiego,
- Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Tadeusza Teterusa,
- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana 

  Tadeusza Mańczaka, 
- Przewodniczącego Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

  Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Grzegorza Bogacza,
- Radną Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego panią Ewę Januszkiewicz-

  Goroszkin, członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 



Zdrowia, 
  Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,

- Radną Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego panią Annę Wyrzykowską, 

  członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw 
  Społecznych i Bezpieczeństwa,

- Skarbnika Gminy panią Bożenę Niedzwiecką,
- Sekretarza Gminy panią Grażynę Kasperczak,
- panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę, 
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- panie i panów sołtysów,
- wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 
 
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.  
Wyznaczył  do  liczenia  głosów  w  głosowaniach  jawnych:  pana  Krzysztofa 
Jaworskiego, prosząc o liczenie głosów od radnego A. Jaworskiego do radnego 
Cz. Rogosza 
oraz pana – Łukasza Walkowiaka,  prosząc o liczenie głosów od radnego W. 
Perskiego do radnego R. Wilanta.

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Porządek  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie,  wraz  z  pozostałymi  materiałami, 
zgodnie ze statutowym terminem, na 7 dni przed sesją.   
Uwag  do  porządku  obrad  nie  było.  Przystąpiono  do  realizacji  niniejszego 
porządku obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjecie protokołu nr VII/15 z 26.03.2015 r. 
4. Dyskusja na temat współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  
2015-2030;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
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c) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów;

d)  zmiany  uchwały  Nr  LIV/358/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i  ich przeznaczenia,  sposobu i  trybu sporządzania  planu 
finansowego,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  i  ich  zatwierdzania 
zmienionej  uchwałą  Nr  LXVI/502/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
25  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LIV/358/13  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia 
oświatowych  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na 
wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia, 
sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego,  dokonywania  zmian  
w tym planie i ich zatwierdzania;

e) 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  2015  rok,  zmienionej 
uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie 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 2015 rok;

f)  zmiany  uchwały  Nr  LXIII/482/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
26 czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016;

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Trzcianki  
w obrębie geodezyjnym Siedlisko;

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Trzcianki  
w rejonie ulicy 27 Stycznia;

i) uchylenia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lipca 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcian-
ki  z  dnia  27  marca  2014  r.  w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  
i zasad jego przeprowadzania;

j) uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
 29 marca 2001 r. w sprawie udostępnianie nieruchomości komunalnych  
w  celu  umieszczania  reklam,  zmienionej  uchwałą  Nr  XL/274/05  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  7 lipca  2005 r.  w sprawie  zmiany  uchwały  
Nr XXIV/333/2001 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r.  
w sprawie udostępnianie nieruchomości komunalnych w celu umieszczania 
reklam.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli z działalności 
statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo i Pokrzywno za 
okres ostatniej kadencji.
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7. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
9. Informacja o pismach adresowanych do Rady.

10. Zamknięcie obrad.      
Ad 3) Przyjecie protokołu nr VII/15 z 26.03.2015 r. 

Nikt nie wniósł sprostowania. Protokół nr VII/15 z 26.03.2015 r. został przyjęty 
w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad 4) Dyskusja na temat współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim. 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  temat  ten  zapisano  w  planie 
pracy  Rady  Miejskiej  na  rok  bieżący,  uznając,  że  jest  to  ważna  dziedzina 
współpracy  z  samorządem  powiatowym  i  chciałby  porozmawiać  na  temat 
dotychczasowej współpracy oraz czy można by w jakiś sposób odnieść się do 
wspólnych działań. Dlatego też do udziału w sesji zaproszono przedstawicieli 
powiatu. 
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym podyskutować w tym 
temacie, a na podstawie dyskusji, na kolejną sesję, będzie przygotowany projekt 
stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki. 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki stwierdził, że dyskusja na temat 
wzajemnej  współpracy  trwa  od  dłuższego  czasu,  natomiast  po  ostatnich 
wyborach samorządowych, właściwie już wspólne zadania określono. Odbywa 
się projektowanie ścieżek pieszo-rowerowych od Trzcianki do Stradunia i dalej 
od  Stradunia  do  Smolarni  i  drogi  180,  a  następnie  wzdłuż  drogi  180  do 
Trzcianki.  Projekt  techniczny  ma  być  wykonany  do  czerwca  br.,  natomiast 
Powiat  ma  szukać  na  to  środków  zewnętrznych.  Inwestycja  ta  jest  również 
realizowana  we  współpracy  z  Nadleśnictwem  w  zakresie  budowy  ścieżki 
rowerowej  z  kruszywa  naturalnego.  Nadleśnictwo  wykona  również  
z kruszywa naturalnego ciąg rowerowy od Smolarni do Stradunia. 
Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie, pod warunkiem pozyskania środków 
zewnętrznych.  W  dniu  dzisiejszy  Rada  będzie  podejmowała  decyzję  
o przeznaczeniu środków na projekt, który połączy ścieżkę przy jeziorze Sarcz 
ze ścieżką do jeziora Loga. 
W ramach współpracy z Powiatem planuje się, w miarę możliwości, zrealizować 
boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, 
tak aby boisko to było również udostępniane dla mieszkańców tego rejonu czy 
uczniów SP Nr 3. 
Powstają  również  projekty  ciągów  pieszych  na  terenach  wiejskich 
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realizowanych we współpracy z Powiatem. Gmina przekazuje kwotę 50.000 zł 
na ten cel. W ubiegłym roku wykonano na tych zasadach chodnik w Nowej Wsi, 
a  w tym roku planuje  się  odcinek chodnika  w Pokrzywnie  oraz dalszy  etap 
budowy chodnika  w Nowej  Wsi.  Ta  współpraca  byłaby cykliczna  i  co  roku 
kwota 50.000 zł byłaby planowana na chodniki przy drogach powiatowych. 
Są podejmowane również rozmowy związane z zadaniami realizowanymi przez 
jednostki kultury zarówno gminne jak i powiatowe. Jest powołany zespół, który 
da odpowiedź czy są szanse na wspólną realizację zadania w zakresie budowy 
jednego ośrodka kultury.  
Od  dłuższego  czasu  jest  współpraca  dotycząca  eksploatacji  sali  sportowo-
widowiskowej w Trzciance. 
Burmistrz  podkreślił,  że  jest  dobry klimat  współpracy i  rozmów z władzami 
powiatu  i  podziękował  Staroście  za  utworzenie  Konwentu  wójtów  
i  burmistrzów,  co  może  dać  szanse  realizacji  zadań  o  znaczeniu  ponad 
lokalnym. 
Kończąc poinformował o pracach nad planem zrównoważonego rozwoju układu 
komunikacyjnego  dot.  przewozów  PKP  i  autokarowych,  który  będzie 
realizowany  przez  powiat,  natomiast  będzie  dotyczyć  również  mieszkańców 
naszej  gminy.  Nasza  gmina,  jako  jedyna  w  Wielkopolsce,  ma  mieć 
zlikwidowane  połączenie  regionalne  Krzyż-Piła,  a  jako  argument  podaje  się 
utworzenie  w  zastępstwie  linii  autobusowej.  W  miedzy  czasie  nałożono  na 
samorządy,  od  1  stycznia  2017  r.,  obowiązek  organizowania  przetargów  na 
przewozy autobusowe. Nie wiadomo czy znajdą się chętni przewoźnicy, którzy 
obsłużą linie do poszczególnych wsi.  Może okazać się,  że będą linie łączące 
większe miejscowości (przetarg ogłasza Marszałek), będą linie między miastami 
naszego powiatu, ale czy linie obsłużą poszczególne wsie nie ma pewności.  

Pan Tadeusz Teterus, Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podkreślił, 
że cieszy się z takiego nowego elementu współpracy, jakim jest ta sesja i inne 
spotkania,  które  pozwolą budować własną tożsamość  i  pozwolą przyspieszyć 
rozwój swoich jednostek. Dziękując za zaproszenie ocenił, że temat dzisiejszej 
sesji  pozwoli  na  wyartykułowanie  potrzeb  oraz  wypracowanie  wspólnego 
stanowiska na różne problemy samorządu gminnego i powiatowego. 
Zaprosił  wszystkich  na  30  kwietnia  br.  na  spotkanie  z  Wicemarszałkiem 
Województwa  w  sprawie  linii  kolejowej  Krzyż  Wlkp.-  Piła,  na  którym 
przedstawione będą stanowiska, argumenty oraz szukane rozwiązania problemu.
Starosta  dodał,  że  tworząc  Konwent  wójtów  i  burmistrz  powiatu  chciano 
stworzyć  płaszczyznę  do  wymiany  doświadczeń,  ale  i  wspólnych  działań  
w nowym rozdaniu środków na 2015-2020. 
Podkreślił dobrą współpracę z Burmistrzem Trzcianki Krzysztofem Czarneckim. 
Odnosząc się do tematu współpracy, zwrócił uwagę, że obecna Rada Powiatu 
kadencji  2014-2018  jest  kontynuatorem  tego  co  działo  się  wcześniej  
w  samorządzie,  dobre  zwyczaje  zostały  dawno  wypracowane,  dlatego  łatwo 

5



można  kontynuować  to  co  dawno  w  relacjach  Powiat  –  Gmina  zostało 
uporządkowane i zapisane w różnych umowach. 
 
Pan T. Teterus zwrócił uwagę na:

1) Zadania  realizowane  przez  Bibliotekę  Publiczną  Miasta  i  Gminy 
Trzcianka.

2) Wspólne  zadania  realizowane w ramach kalendarza imprez  kulturalno-
sportowych.  W  okresie  2011-2015  udzielono  54.000  zł  wsparcia 
organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów 

3) Udzielenie wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych 
konkursów i  ofert  w latach 2010-2015.  Powiat  przeznaczył  na  ten  cel 
145.600 zł. 

4) Powiat  udzielił  dotacji  celowych na  remonty  budynków wpisanych do 
rejestru  zabytków  położonych  na  terenie  gminy  Trzcianka.  Między 
innymi wsparto remonty kościołów w Łomnicy i Pokrzywnie. 

5) W ramach promocji ochrony zdrowia i spraw społecznych jest również 
wiele  wspólnych  działań,  udział  w  targach,  wystawach  i  różnych 
konferencjach. 

6) Wspólnie  przygotowywane  są  programy  w  zakresie  strategii  rozwoju 
powiatu, w zakresie ochrony zdrowia, ruchu turystycznego dla powiatu, z 
zakresu promocji zdrowia. 

Pan T. Teterus zaproponował wspólne działania:
-  w ramach opracowywania projektów finansowych w celu pozyskania środków 

   zewnętrznych na zadania wspólne dla powiatu i gminy;
-  w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszarów i dostępności zewnętrznej 
   (przebudowa i remonty dróg, chodników, budowa ścieżek rowerowych);
-  na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych;
-  w ramach realizacji wspólnych projektów w zakresie kultury, turystyki 
   i kultury fizycznej; 
-  na rzecz promocji terenów inwestycyjnych; 
-  w ramach promocji terenów turystycznych, produktu lokalnego;
- w ramach wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju powiatu i gmin 
w naszym powiecie, w tym gminy Trzcianka. 
Kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że postawiono sobie kilka celów 
do  realizacji.  Postawiono  między  innymi  na  szkolnictwo  zawodowe,  szkoły 
ponadgimnazjalne  w  Powiecie,  w  tym  również  znajdujące  się  w  gminie 
Trzcianka.  Szkoły  mają  być  wzbogacane,  modernizowane,  tak  aby  były 
atrakcyjne w stosunku do propozycji różnych innych jednostek. 
Odnosząc  się  do  stwierdzenia  Burmistrza,  dot.  budowy  boiska 
wielofunkcyjnego, pan T. Teterus stwierdził, że może należy myśleć nie tylko 
o  jednym  takim  boisku  ale  większej  liczbie,  nie  tylko  w  Trzciance  ale  
i  powiecie.  Stworzyć  większe  możliwość  dla  decyzji  podejmowanych  przez 
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uczniów uatrakcyjniając szkoły. 
Dodał, że będą walczyć i robić wszystko, aby w tej zawierusze, która wiąże się 
z Narodowym Funduszem Zdrowia i decyzjami Wojewody w zakresie szpitali, 
nie stanąć w sytuacji podejmowania decyzji w sprawie likwidacji, któregoś ze 
szpitali  w  powiecie.  Powiat  chce  wzbogacać  i  rozwijać  nasze  szpitale, 
dofinansowywać w każdym elemencie rozbudowy technicznej. 
Podkreślił,  że  chcą  wychodzić  naprzeciw  różnym  wyzwaniom,  chociaż 
niektórym wydawałoby się to nierealne. Nie są to marzenia, ale rzeczywistość 
i  konkretne  plany.  Plany  te  ujęto  w  powiatowy  program  inwestycyjny 
realizowanym poprzez optymalizację inwestycyjną i efektywność energetyczną. 
Oznacza  to,  że  wychodzi  się  od  założeń,  że  świadomością,  że  nie  ma 
możliwości  finansowych  na  rozwój,  należy  ograniczać  wydatki  bieżące. 
Program  będzie  pomagał  w  trzech  grupach  rozwojowych.  Jest  to  również 
propozycja dla gminy Trzcianka. Samorząd Powiatowy musi mieć możliwość 
spłacania  nakładów  inwestycyjnych,  bo  nie  ma  nic  za  darmo.  Rozliczenie 
inwestycji nie może obciążać wskaźników budżetu samorządu. Inwestycja musi 
być wydatkiem majątkowym, a nie wydatkiem bieżącym. Inwestycje spłacane 
są  przede wszystkim z oszczędności  energetycznej,  czyli  mniejszego zużycia 
energii  elektrycznej  i  cieplnej.  Szpital  –  dodatkowe  przychody  generują 
możliwości  spłaty,  dodatkowa  działalność  medyczna,  wyodrębnienie  rynku 
usług  medycznych,  optymalizacja  kosztów  funkcjonowania.  Jako  Powiat  
w  zakresie  służby  zdrowia  planuje  się  rozbudowę  i  dostosowanie  szpitali  
w  Czarnkowie  i  Trzciance,  stworzenie  przy  Szpitalu  w Czarnkowie  ZOR-u. 
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do dyrektyw energetycznych, 
termomodernizacja  wszystkich  powiatowych  obiektów,  montaż  systemu 
reagowania  czynnego,  budowa  źródeł  produkcji  energetycznej  i  cieplnej. 
Dostosowanie  obiektów publicznych  do  p.poż.,  sanepidu,  służb  sanitarnych  
i inspekcji pracy. Podejmowane są działania w celu zdobycia informacji, które 
pozwolą  określić  poszczególne  jednostki.  Szpitale  obecnie  to  przechodzą.  Są 
oceniane  od  początku  do  końca  w  różnych  kategoriach  w  celu  znalezienia 
oszczędności w poszczególnych pozycjach. Suma oszczędności we wszystkich 
jednostkach  może  dać  możliwości  inwestowania,  bez  zwiększania  budżetu,  , 
rozwoju gminy czy powiatu. Nie trzeba zwiększać budżetu, żeby znaleźć środki, 
nie trzeba zwiększać budżetu żeby inwestować. Przez pięć tygodni zespół ma 
zająć się badaniem sytuacji w jednostkach. Później będzie stworzony materiał  
i będzie odpowiedź na to czy powiat może iść w tym kierunku i korzystać z tej 
formy rozwojowej. Ta forma dofinansowania jest bardzo szeroka. 
Pan T. Teterus stwierdził, że plany włożenia 40 mln złotych w rozwój Szpitali 
są realne. Radni powiatu są kreatywni i  szukają tych możliwości  na różnych 
płaszczyznach. Obecne działania powiatu nie są jeszcze decyzjami, ale pozwolą 
na podjęcie takich decyzji. Radni powiatu patrzą na różne problemy z całkiem 
innej strony, inaczej niż dotychczas. Jeżeli będą takie możliwości, to planuje się 
zainwestować w Szpitale 40 mln zł.  Efektywność energetyczna w granicach  
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20  mln.  Dostosowanie  obiektów  do  warunków  p.  poż.,  sanepidu  i  innych 
wymogów w granicach 3-5 mln zł. Prowadzone audyty muszą pokazać pewien 
poziom, który pozwoli na sfinansowanie zadań, na tak duże raty miesięczne. 
Jeżeli Powiat nie znajdzie tego u siebie to może zbilansować, złożyć to, może 
znaleźć w innych pozycjach. 
Kończąc zaprosił Burmistrza do wspólnej analizy materiałów, który przedstawił, 
zaprosił  na  spotkanie  w  tej  materii  do  Starostwa,  bo  będzie  to  jedna  
z  propozycji  dla  gmin.  Konwent  wójtów i  burmistrzów będzie  się  zajmował 
tymi elementami, szukaniem możliwości i zmianą myślenia na przyszłość. Jest 
to realna informacja i propozycja, nad którą można się pochylić. 
Na zakończenie podkreślił dobrą pracę Szpitala Powiatowego w Trzciance. 

Radny Ł. Walkowiak,  korzystając z obecności  pana Starosty, złożył wspólne 
podziękowanie dla Starosty, Burmistrza Trzcianki za czynny udział i pomoc  
w  organizacji  imprez  charytatywnych,  a  szczególnie  pomoc  w  organizacji 
turnieju „Gramy z Sercem”. Ta współpraca zaowocowała zbiórką kwoty 46.000 
zł dla chorego dziecka z Trzcianki. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem  do  przedstawicieli  powiatu,  
w związku z tym, że w ostatnim czasie mówi się dość sporo o szkolnictwie  
w  sensie  finansowania  i  liczby  dzieci  i  jakiegoś  kryzysu,  jak  widzą 
funkcjonowanie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego  w  Trzciance,  czy  istnieje 
jakieś zagrożenie dotychczasowego modelu funkcjonowania szkół, czy nie ma 
takiego zagrożenia.

Pan T. Teterus odpowiedział, że można wybiegać do przodu. Nie ma żadnych 
zagrożeń, jeżeli chodzi o decyzje kadrowe czy decyzje dotyczące wygaszania 
szkół,  oprócz  trwającego  wygaszania  LO  w  Krzyżu,  które  przestanie 
funkcjonować w 2016 r. Wszystkie inne szkoły, zarządzane przez Powiat, nie 
tylko, że będą zachowane, ale szukane są wszelkie możliwości ich rozwoju. 

Radny  W.  Kilian  przewodniczący  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi 
poinformował, że komisja pracowała na wczorajszym spotkaniu nad tematyką 
dzisiejszej  sesji  i  wypracowała  propozycje  współpracy.  Zwrócono  uwagę  na 
problemy w naszej gminie z bobrami i tamami, które budują, a w konsekwencji 
niszczenie upraw i utrudniony dojazd do pól. Komisja proponuje, aby uprościć 
procedury związane z wycinką drzew na rowach, oczywiście w ramach prawa. 
Rolnicy  w  zamian  za  wycinkę,  na  wniosek,  mogliby  drzewo  pozyskiwać. 
Komisja proponuje również, aby w zamian za usunięte drzewa nasadzać nowe, 
z naciskiem na drzewa mogące stanowić pożytek dla pszczół. 

Radny  A.  Prankiewicz  przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki  i  Promocji  poinformował,  że  mieli  krótką  rozmowę  na  temat 
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współpracy  z  Powiatem  i  tak  naprawdę  już  na  wielu  płaszczyznach  taka 
współpraca jest realizowana. Jest kilka tematów, o których również wspominał 
pan Starosta, niemniej kilka słów jakby radni widzieli tę współpracę. 
Jest kalendarz imprez, wspólne inicjatywy, czyli wsparcie społecznych imprez 
i kulturalnych i jest na to, jak przedstawił pan Starosta, 54.000 zł. Jako członek 
Stowarzyszenia „Gramy z Sercem” korzystają z tego, za co serdecznie dziękują 
panu Staroście i Burmistrzowi. Pieniądze te są dla wielu stowarzyszeń, w formie 
konkursu  ofert,  ale  i  dla  klubów  sportowych.  Daje  to  możliwość  realizacji 
założeń ustalanych na dany rok. 
Są realizowane również ścieżki pieszo-rowerowe i dobrze byłoby, aby nie były 
one z polbruku, ale z asfaltu tak, aby mogli korzystać z nich rolkarze. Mówi się 
o boiskach wielofunkcyjnych, co bardzo cieszy, ale dobrze byłoby, aby były one 
wielosezonowe, nie tylko na lato. Bieżnie mogłyby by być tak przygotowane, 
aby  zimą  wylewać  na  nich  wodę  i  tworzyć  lodowiska.  Jest  to  również 
współpraca jednostek Straży Pożarnej i Policji. W ramach współpracy mogłaby 
być wspólna promocja gmin i powiatu. Na stronach powiatu jest portal „Tutaj 
odpoczniesz” i fajnie, gdyby gmina się zaangażowała i był on również w języku 
angielskim  i  niemieckim.  Należy  również  poszerzyć  współpracę  w  ramach 
pozyskiwania funduszy unijnych. Kolejny temat to likwidacja barier dla osób 
niepełnosprawnych.  Takie  działania  już  są  realizowane  i  nowe obiekty  mają 
udogodnienia  dla  niepełnosprawnych.  Noteć łączy cały Powiat  i  może warto 
byłoby zadbać o drogi wodne.

Radny T. Tomczak stwierdził, że Komisja Gospodarcza dyskutowała na temat 
wspólnych inwestycji i działań z Powiatem. Większość tych spraw zostało już 
dzisiaj poruszonych. Można by popracować nad lepszą koordynacją inwestycji 
przy drogach, czyli wykonywać zadania, w jednej przestrzeni,  w tym samym 
czasie,  aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, aby nie było tak, że Powiat 
realizuje  swoje  zadanie,  a  dalszą  część  realizuje  gmina  w  kolejnym  roku, 
dlatego radni apelowaliby o taką koordynację działań. 
Radny  T.  Tomczak  przedłożył  pisemne  propozycje  Komisji  na  ręce 
Przewodniczącego Rady – załącznik nr 5. 

Burmistrz K. Czarnecki podkreślił,  że współpraca z Powiatem Czarnkowsko-
Trzcianeckim trwa od dłuższego czasu. W dniu dzisiejszym nie wspomniano  
o Lokalnej Grupie Działania. Jest to podmiot bardzo ważny i istotny, w ramach 
którego działań wiele inwestycji drobniejszych zostało zrealizowanych. Obecnie 
już  większość  gmin  naszego powiatu przynależy do LGD. Da to możliwość 
realizacji zadań w skali całego powiatu, ale nadzieja, że środki te będą równo 
dzielone na poszczególne gminy. 
Burmistrz  dodał,  że  pan  Starosta  przygotował  informację  o  kwotach  jakie 
przekazano gminie Trzcianka, ale należy dodać, że gmina Trzcianka przekazała 
znacznie większe kwoty na rzecz powiatu. Wiąże się to nie tylko z realizacją 
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inwestycji, ale również zadań ze strefy kultury, sportu, promocji i turystyki. 
Kończąc Burmistrz podkreślił, że taka współpraca musi być. Gminy nie mogą 
oddzielić się murem i inwestować samodzielnie. Ma nadzieję, że optymizm pana 
Starosty  przyniesie  efekty  i  te  60  mln  w  najbliższym okresie  znajdzie  się  
i  będzie  zainwestowane.  Zapewne  nasza  Rada,  podejmując  decyzję  
o wieloletnim planie  inwestycyjnym, będzie  podejmowała  decyzje  nie  tylko  
w  zakresie  inwestycji  w  obrębie  gminy,  ale  będą  to  działania  dla  całego 
społeczeństwa.  Na kwartalnych spotkaniach z naszymi przedsiębiorcami były 
sygnały, że brakuje kadry technicznej – zawodowej na potrzeby lokalnych firm. 
Gmina  Trzcianka  chciałaby  doprowadzić  do  takiej  sytuacji,  że  potencjał 
gospodarczy,  który  chce  się  rozwijać  i  chce  mieć  kadrę,  będzie  miało  takie 
zabezpieczenie w naszym szkolnictwie średnim. Budowana jest baza sportowa 
i dobrze byłoby, aby klasy sportowe nie były tylko w gimnazjum, ale również 
w  szkole  średniej.  Najbliższy  okres  jest  bardzo  ważny,  bo  zapewne  Powiat 
również  będzie  przyjmował  wieloletni  plan  inwestycyjny,  jeżeli  były  by 
możliwości realizacji zadań ponadlokalnych, z czego dotychczas nie korzystano, 
można  by   tak  realizować  zadania  związane  z  termomodernizacją  jednostek 
położonych  na  terenie  naszej  gminy,  jednostek  oświaty  i  kultury.  Burmistrz 
zwrócił uwagę, że działania związane z termomodernizacją przynoszą efekty  
i  podał  przykład termomodernizacji  SP Nr 2 i  Gimnazjum Nr 2 z programu 
Jessica,  dlatego  warto  takie  zadania  realizować.  Jest  to  droga  szukania 
oszczędności. Jeżeli będą operatorzy, którzy będą chcieli podpisywać umowy  
z większa liczba odbiorców, to przyniesie efekty dla wszystkich.  Jeżeli  będą 
oszczędności  to  będzie  można  realizować  więcej  zadań.  Są  zarezerwowane 
między  innymi  środki  na  termomodernizację  budynku,  w  którym  się 
znajdujemy, oczywiście ze wsparciem środków unijnych, ale niedługo będzie 
półrocze  2015  r.  i  środków  unijnych  nie  widać,  mimo  że  gmina  jest 
przygotowana do realizacji zadania. 

Pan  B.  Tomaszewski  przewodniczący  Rady  Powiatu  Czarnkowsko-
Trzcianeckiego  odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  Burmistrza,  że  jako 
przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia wie, że należy poszukiwać na 
rynku takich kierunków kształcenia,  aby młodzież  miała  wybór i  te  zawody, 
które  na  rynku  robót  budowlanych  mają  zapotrzebowanie,  mogły  zapełnić 
rynek. Największa luka jest w zawodach technicznych i budowlanych i ta będzie 
największe zapotrzebowanie w przyszłości, jeżeli chodzi po rynek pracy. 

Przewodniczący  Rady  E.  Joachimiak  kończąc  dyskusję  nt.  współpracy  
z  powiatem czarnkowsko-trzcianeckim stwierdził,  że  „prezydium” przygotuje 
projekt  stanowiska  w  ten  sprawie,  bazując  na  dzisiejszych  wypowiedziach,  
i przedstawi go na kolejnej sesji. 
Podziękował gościom z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za udział w sesji, 
a następnie ogłosił 10 minut przerwy. 

10



          
Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. 

Ad 5a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030.
Ad 5b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok. Oba projekty omawiano jednocześnie. 
Następnie  przedstawił  opinię  komisji  do  obu  projektów  uchwał,  jak  
w załącznikach nr 6 i 7. 

Pani B. Niedzwiecka zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu do uchwały w sprawie 
zmiany  uchwały  budżetowej,  na  komisjach  już  wyjaśniano,  w  dziale  600  
w pozycji projekty techniczne dróg są zapisane ulice: Jesionowa, Jarzębinowa, 
Jaworowa, a powinna być wpisana jeszcze ul. Chopina. Na ostatniej stronie uza-
sadnienie w przychodach budżetu nie powinna być kwota 308.702 zł, a powinna 
być kwota 40.702 zł, co jest zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

Radna J.  Durejko prosiła  o  potwierdzenie – zawsze  najpierw głosowana jest 
wieloletnia prognoza finansowa, a następnie uchwała w sprawie zmiany budże-
tu. Obie uchwały współgrają ze sobą. Technicznie patrząc, to po zatwierdzeniu 
wieloletniej prognozy finansowej nie można zmienić uchwały budżetowej? 

Pani B. Niedzwiecka wyjaśniła, że Rada nie może dokonać takich zmian, które 
zmieniłyby deficyt, wolne środki i wydatki majątkowe, jeżeli zmiany mieszczą 
się w wydatkach bieżących i przesunięciach, to nie ma problemu. 

Przewodniczący Rady dodał, że dlatego proponuje dyskusję nad obiema uchwa-
łami jednocześnie.  
Radni nie mieli uwag. Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030 została podjęta w 
głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi  załącznik 
nr 8. 
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Uchwała Nr VIII/58/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2015 rok została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzy-
mujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 9. 
Ad 5c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  zacią-
gnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu za-
ciągniętych kredytów. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 10.  
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre-
dytów została podjęta w głosowaniu: za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała 
stanowi załącznik nr 11. 

Ad 5d) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 
r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek  budżetowych,  które 
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia,  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania zmienionej uchwałą 
Nr LXVI/502/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z dnia 25 września 2014 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i  ich przeznaczenia,  sposobu i  trybu sporządzania  planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 12.  

Radny A. Hałuszka stwierdził, że projekt uchwały dotyczy przekazania w trwały 
zarząd lokalu mieszkalnego, który znajduje się w Przedszkolu Nr 4 i jest to do-
bry ruch Burmistrza i daje dyrektorowi Przedszkola możliwości zarządzania nie-
ruchomością, pozyskiwania środków, czy rozliczania opłat. Prosił o informację, 
czy dyrektor jednostki otrzyma jakieś wparcie pod pracowników Urzędu Miej-
skiego chociażby w prawie budowlanym, lokatorskim? 

Przewodniczący Rady zwrócił  uwagę, że dokładnie odpowiedź w tej sprawie 
radny A. Hałuszka  otrzymał  na komisji,  bo takie samo pytanie  zadał.  W tej 
chwili odpowiedź nie może być inna. 
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że jest to temat poważny i z jednej strony daje 
pełne kompetencje dyrektorowi jednostki. Najczęściej są to lokale, które były 
mieszkaniami nauczycielskimi, ale na dzień dzisiejszy najczęściej są to mieszka-
nia  komunalne.  Może  dyrektorzy  mają  pomysły  na  zagospodarowanie  tych 
mieszkań, a jeżeli nie to i tak systemy ogrzewania i energii są wspólne, dlatego 
powinny być przekazane do eksploatacji poszczególnych placówek. Czynsz bę-
dzie przekazywany na konto jednostki oświatowej. Zawsze kadra Urzędu Miej-
skiego jest wsparciem dla dyrektorów jednostek i większe problemy, inwestycje 
są obsługiwane przez Urząd. Takie wsparcie będzie nadal.  Trudno będzie prze-
siedlić lokatorów, bo to gmina musi zapewnić lokal, ale pomoc ze strony Urzędu 
będzie. 

Radna J. Durejko zwróciła się z pytaniem, czy podobnie sprawa będzie rozwią-
zana w Rychliku. 

Burmistrz odpowiedział, ze Stowarzyszenie nie chce przejąć tych mieszkań, nie 
można też zmusić, bo nie jest to nasza placówka. Mieszkanie postara się zasie-
dlić gmina. 

Radna J. Durejko pytała o ewentualną sprzedaż tego mieszkania. 

Burmistrz  odpowiedział,  że  mieszkanie  w Rychliku nie  będzie  sprzedawane. 
Była propozycja przejęcia przez radę sołecką, która po przeanalizowaniu kosz-
tów utrzymania zrezygnowała z lokalu. Lokal ma wspólny system grzewczy, a 
w momencie realizacji termomodernizacji obiektu można pomyśleć o rozłącze-
niu tej instalacji. Wówczas będzie można sprzedać. 

Radna J. Durejko pytała czy w ogóle bierze się pod uwagę sprzedaż mieszkań 
w szkołach, czy środki ze sprzedaży idą na rzecz szkoły. 

Burmistrz odpowiedział, że jedynie środki z wynajmu. 

Innych pytań nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/60/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia  oświatowych jednostek  budżetowych,  które  gromadzą  dochody na 
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wydzielonym rachunku, źródeł  tych dochodów i ich przeznaczenia,  sposobu  
i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 
zatwierdzania zmienionej uchwałą Nr LXVI/502/14 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia 
oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 
rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu 
sporządzania  planu  finansowego,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  i  ich 
zatwierdzania została podjęta w głosowaniu: za, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13.

Ad 5e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 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 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr VII/50/15 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie  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 2015 rok.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 14.  
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/61/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych  na  2015  rok,  zmienionej  uchwałą  Nr  VII/50/15  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 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 2015 rok 
została podjęta w głosowaniu: za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stano-
wi załącznik nr 15.

Ad 5f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 
r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 16. 
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Pani G. Wiśniewska Prezes ZIK sp. z o.o.  wyjaśniła, że zaproponowany projekt 
zmiany uchwały zakłada wprowadzenie czterech inwestycji, z czego trzy doty-
czą  sieci  wodociągowych  –  budowa  sieci  i  przyłącza  wodociągowego  
w Białej do boiska sportowego, wodociągu w ul. Wieleńskiej, niewielkiego od-
cinka sieci łączącego dwie sieci na os. Poniatowskiego. Czwarta inwestycja do-
tyczy likwidacji w przyszłości oczyszczalni ścieków we Wrzącej i budowa prze-
pompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym, który będzie tłoczył ścieki do 
przepompowni w Białej. Inwestycja podyktowana zmianami w ustawach: Prawo 
ochrony środowiska i Prawie wodnym. Oczyszczalnia nie spełnia wymogów. 
Odpowiadając na wniosek Komisji Spraw Społecznych w zakresie pozyskiwa-
nia  środków  zewnętrznych  na  realizację  inwestycji  pani  
G. Wiśniewska stwierdziła, że na dzień dzisiejszy spółka robi rozeznanie, jakie 
programy funkcjonują, do których można złożyć projekty. Niestety zadania, któ-
re  są  realizowane  przez  ZIK  nie  zawsze  mogą  być  dofinansowywane  
z funduszy zewnętrznych, fundusze z reguły przyznawane są na nowe zadania. 
Patrząc na inwestycję ul. Grottgera-Chopina jest to duża inwestycja i w zasadzie 
powinny być możliwości pozyskania środków, niestety nie ma takich możliwo-
ści. Nie jest to budowa czegoś nowego, na terenie nie uzbrojonym. Zadanie to 
nie mogło być wpisane w program aglomeracji, bo mogły być to nowe zadania. 

Radny A. Hałuszka dziękując za udzieloną informację na jego pytanie zadane na 
Komisji Spraw Społecznych stwierdził, że pytania takie nadają sens pracy pani 
Prezes, bo jednak trzeba poszukać, gdzie można środki pozyskać, niekoniecznie 
korzystając ze środków gminnych, ale gdzieś te środki znaleźć. W Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pewno coś takiego 
się znajdzie. 

Pani G. Wiśniewska sprostowała, że niefortunnie użyto stwierdzenia, że ZIK ko-
rzysta ze środków gminnych. Spółka korzysta ze środków spółki. 

Przewodniczący Rady prosił  o poprawienie błędu pisarskiego w zapisie § 1  
w przedostatnim wersie lata: „2013-2016” winny być zapisane „2014-2016”. 

Pan K. Czarnecki wyjaśnił, że w momencie dyskusji nad stawkami za wodę  
i ścieki były przekazane informacje, że na inwestycje rzecz poprawy przesyłu 
wody czy kanalizacji powodują wzrost kosztów amortyzacji. Środki te wykorzy-
stywane są na cele realizacji inwestycji. Tak naprawdę za wodę i ścieki stawki 
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ustala gmina i mieszkańcy ponoszą koszty. Zadania inwestycyjne, które dzisiaj 
są wprowadzane wskazują, że te środki nie są marnowane. Za te pieniądze w 
najbliższym  czasie  dużo  będzie  się  działo,  nie  tylko  w  mieście,  ale  
i na wsi. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że ten projekt jest dowodem na to, że radni świa-
domie zwiększali stawkę opłaty za wodę. Nie są to popularne działania, ale pro-
jekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza pokazuje wykorzystanie tej pod-
wyżki. Projekt jest bardzo ambitny i tylko kibicować, aby te plany zostały zre-
alizowane. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/62/15  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 została podjęta w głosowaniu: za 
20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 17. 

Ad 5g) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie  miej-
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  
w obrębie geodezyjnym Siedlisko.
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 18.  

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

1) Załącznik nr 2 rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w 
obrębie geodezyjnym Siedlisko. Radni nie prosili o dodatkowe wyjaśnie-
nia zapisów załącznika nr 2. 
Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Nie 
głosował radny M. Łuczak. 

2) Załącznik  nr  3  rozstrzygniecie  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 
w  obrębie  geodezyjnym  Siedlisko  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury 
technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-
sowania.
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Radni nie prosili o dodatkowe wyjaśnienia zapisów załącznika nr 3. 
Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Nie 
głosował radny M. Łuczak. 

Uwag do projektu uchwały nie było. Projekt poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w obrębie geodezyjnym 
Siedlisko została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19. 

Ad 5h) Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie  miej-
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  
w rejonie ulicy 27 Stycznia. 
Następnie przestawił opinie komisji, jak w załączniku nr 20.
Radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

1) Załącznik nr 2 stwierdzenie, ze projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Trzcianki  w rejonie ulicy 27 Stycznia nie 
narusza  ustaleń  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki. 

Radni nie prosili o dodatkowe wyjaśnienia. Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 
20, przeciw 0, wstrzymujących 0.  
 
2) Załącznik  nr  3  rozstrzygniecie  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w rejonie ulicy 27 Stycznia, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia.

Radni nie prosili o dodatkowe wyjaśnienia. Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 
20, przeciw 0, wstrzymujących 0.  

3) Załącznik nr 4 rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulicy 27 Stycznia. 

Radni nie prosili o dodatkowe wyjaśnienia. Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 
20, przeciw 0, wstrzymujących 0.  
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Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie miejscowego pla-
nu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ulicy  
27 Stycznia została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21.

Ad 5i) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  uchyle-
nia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lipca 2014 
r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia  27  marca  2014  r.  w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  
i zasad jego przeprowadzania. 
Następnie przestawił opinie komisji, jak w załączniku nr 22. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchylenia uchwa-
ły  Nr  LIV/491/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  10  lipca  2014  r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  
27 marca 2014 r. w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowa-
dzania  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23.  

 Ad 5j) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  uchyle-
nia  uchwały  Nr  XXXIV/333/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
 29  marca  2001  r.  w  sprawie  udostępnianie  nieruchomości  komunalnych  
w celu umieszczania reklam, zmienionej uchwałą Nr XL/274/05 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  7  lipca  2005  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr  XXIV/333/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29  marca  2001  r.  
w sprawie udostępnianie nieruchomości komunalnych w celu umieszczania re-
klam.
Następnie przestawił opinie komisji, jak w załączniku nr 24. 

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchylenia uchwa-
ły Nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie  udostępnianie  nieruchomości  komunalnych  w  celu  umieszczania  re-
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klam,  zmienionej  uchwałą  Nr  XL/274/05  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
7 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/333/2001 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie udostępnianie nieruchomości ko-
munalnych w celu umieszczania reklam została podjęta w głosowaniu: za 19, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 25.

Ad  6)  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  przeprowadzonej  kontroli  
z  działalności  statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Biernatowo,  Runowo  
i Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Komisja  Rewizyjna  nie  wypracowała 
zaleceń pokontrolnych. Radni nie mieli uwag do przedłożonego sprawozdania. 

Ad 7) Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

Pisemna informację o pracy między sesjami przekazano wraz z materiałami na 
sesję – załącznik nr 1. 

Burmistrz K. Czarnecki podkreślił,  że ostatnio dzieje się w Trzciance bardzo 
dużo, wiele inwestycji  jest  realizowanych zarówno w mieście,  jak i  na wsi.  
między czasie odbyło się spotkanie z projektantami z Poznania w zakresie placu 
Pocztowego. Planowane są jeszcze jedno. Wszystkie propozycje, uwagi radnych 
i mieszkańców ubierane są w projekt wyglądu pl. Pocztowego. 
Burmistrz  przedstawił  również  pismo  Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  
i Męczeństwa, jak w załączonej kserokopii nr 26. 
Następnie  poinformował,  że  są  prowadzone  działania  w  sprawie  likwidacji 
połączenia  Krzyż  –  Piła,  zbierane  są  podpisy  i  odbędzie  się  spotkanie  
z  Wicemarszałkiem  Województwa  panem  W.  Jankowiakiem  w  Starostwie, 
gdzie zostaną przedstawione argumenty przeciwko likwidacji tego połączenia. 
Burmistrz apelował o składanie jak najwięcej podpisów pod protestem. Linia 
Krzyż –Piła  należy do ostatnich linii  kolejowych funkcjonujących w naszym 
powiecie. Gmina miała zamiar przejęcia budynku i jego wyremontowanie, tak 
aby  był  to  wizerunek  miasta.  Jest  to  istotna  sprawa  dla  naszego  miasta. 
Koncepcja,  którą  opracowano  funkcjonuje,  ale  decyzję  ostateczną  będzie 
podejmował Sejmik Samorządowy. 

Radny A. Hałuszka zwrócił się z pytaniem dot. podniesienia poziomu wody  
w jeziorze Sarcz, czemu takie działania służą. 
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Pan K.  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki  odpowiedział,  że  w okresie  wiosenny 
brakowało trochę opadów, natomiast śluzy zostały podniesione na maksymalny 
poziom  w  kanale  łączącym  oba  jeziora.  Zwrócono  się  z  pytaniem  jakie  są 
powody  takich  działań,  dlatego  zasuwy  obniżono  i  poziom  się  wyrównał,  
z czego kajakarze i wędkarze są zadowoleni. Poziom jezior i kanału powinien 
być regulowany przez fachowców i po interwencji poziom ten doprowadzono do 
prawidłowego poziomu. 

Ad 8) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

Pan  K.  Jaworski  zwrócił  się  do  wszystkich  informując,  że  gmina  Trzcianka 
zgłosiła  się  do  konkursu  PZU „Trasy  Zdrowia”,  dlatego  prosił  radnych  aby 
włączyli się aktywnie w ten konkurs i wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym 
29.04.br.  w  MDK.  Gmina  Trzcianka  zakwalifikowała  się  do  finałowej 
trzydziestki  piątki.  Trzydzieści  gmin  zostanie  otrzyma  ścieżkę  zdrowia 
wybudowaną przez PZU składająca się z dziewięciu stacji do ćwiczeń.  Jest to 
pierwszy  krok  do  zagospodarowania  parku  przy  os.  Grottgera.  Będą 
zorganizowane  trzy  spotkania  warsztatowe,  na  których  zostanie  wyłoniona 
grupa inicjatywna. Zadaniem gminy jest potrzeba wykazania, że jest potrzeba 
realizacji tej ścieżki właśnie u nas i aktywnie będzie wykorzystywana. 

Radny R. Szukajło przedstawił radnym informację z prac przedstawiciela gminy 
Trzcianka w Radzie  Społecznej  Szpitala Powiatowego w Trzciance i  ZZOZ  
w Czarnkowie składając ją również na piśmie, jak w załączniku nr 27. 

Radny W. Natkaniec zwrócił się z pytaniem w sprawie informacji w sprawie 
likwidacji Przedszkola Nr 4 z prośbą o przedstawienie sytuacji, jaka jest obecnie 
w tym przedszkolu.

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedzi,  że  liczba  dzieci  w  naszej  gminie  jest 
malejąca,  a  nierosnąca.  Dyrektorzy  poszczególnych  placówek  posiadają 
informacje  o  liczbie  dzieci.  Stała  się  sytuacja  odmienna  do  wcześniejszych, 
kiedy przedszkola nie mieściły wszystkich dzieci. Obecnie jest więcej miejsc niż 
dzieci zgłoszonych do przedszkoli. Dzisiaj jest taka sytuacja, że to dyrektorzy 
muszą  w  taki  sposób  zachęcić  rodziców,  aby  zapisywali  swoje  dzieci  do 
przedszkoli. 
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Teraz stała się taka sytuacja, że nie ma pełnej obsady dzieci w przedszkolach 
publicznych. Tylko od inicjatywy dyrektora będzie zależało aby zachęcić ma 
tyle  rodziców,  aby  dzieci  zapisywane  były  do  przedszkola  publicznego. 
Przedszkole nie będzie likwidowane ale ulegnie zmniejszeniu liczba oddziałów. 
Jest  to tendencja rosnąca i  za rok mogą być zlikwidowane kolejne oddziały  
i  może  dojdzie  do  takiej  sytuacji,  że  jedno  z  przedszkoli  trzeba  będzie 
zlikwidować. Rzecz polega na tym, że to dyrektorzy powinni zachęcić rodziców 
aby oddawali dzieci do przedszkoli publicznych i wówczas będzie pełna obsada. 

Radny  M.  Łuczak  w  imieniu  mieszkańców  Siedliska  podziękował  za 
zamontowanie lampy solarnej w niebezpiecznym miejscu, na którą mieszkańcy 
czekali  od  dawna,  prosząc  aby  Burmistrz  pamiętał  o  kolejnych  miejscach 
niedoświetlonych w Siedlisku. 

Radny  A.  Hałuszka  złożył  wniosek  dot.  przekazania  informacji  nt.  udziału 
gminy Trzcianka w konkursie „Pięknieje Polska Wieś” – ile środków udało się 
uzyskać,  jakie  pomysły  udało  się  zrealizować.  Swój  wniosek  przedłożył  na 
piśmie, jak w załączniku nr 28.  
Burmistrz Trzcianki odpowiadając na wniosek A. Hałuszki stwierdził, że radni 
zatwierdzili zmiany do budżetu dzisiaj i między innymi sołectwo Biernatowo 
chce  wybudować  siłownie  zewnętrzną,  podobnie  sołectwo  Biała  złożyło 
wniosek  na  plac  zabaw  i  są  na  to  środki  w  budżecie  zaplanowane.  Trzeba 
bardziej  zachęcać  sołtysów,  aby  się  przełamali  i  zaczęli  składać  wnioski, 
zakładali  stowarzyszenia,  które  pozwolą  na  opracowanie  planu 
zagospodarowania  poszczególnych  wsi  i  składanie  wniosków  o  środki  na 
realizację zadań. 

 Ad 9) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Radny J. Łastowski, w imieniu mieszkańców os. XXX Lecia b podziękował za 
wykonane inwestycje. 

Przewodniczącego  Rady  odczytał  pismo  mieszkańców  os.  XXX  Lecia  
z 22.04.2015 r, które stanowi załącznik nr 29, 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali kserokopię pisma 
Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera z 17.04.2015 r. oraz kserokopię pisma 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  w  Trzciance  
z 31.03.2015 r. (załącznik nr 30). 
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Odczytał  list  Przewodniczącego  klubu  radnych  PSL  Adriana  Hałuszki 
informujący  o  powiększenie  składu  klubu  o  osobę  radnego  Adama 
Prankiewicza. 
Poinformował, że radnym przekazano rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 
Wielkopolskiego z 3.04.2015 r. KN-I.4131.1.102.2015.8 orzekające nieważność 
uchwały nr VI/47/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisku; kserokopia 
w załączniku nr 31, co jest zgodne z wcześniej podjęta uchwałą na dzisiejszej 
sesji.  
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  otrzymał  dwa  pisma  mieszkańców 
Trzcianki podobnej treści:
K. i J. Dłużak oraz D. Gursztyn  z 1.04.2015 r. (kserokopie załącznik nr 32 i 33). 
Następnie stwierdził, że wnioskodawcą chodzi o zmianę § 2 ust. 1 – 3 uchwały 
Nr LVII/421/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 
Trzcianka  oraz  bonifikat  przysługujących  ich  najemcom  w  ten  sposób,  aby 
lokale budynku pryz ul. Konopnickiej 56 mogły być przedmiotem sprzedaży, 
bez konieczności równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w tym budynku. 
Poinformował, że zarówno pani prawnik, jak i Burmistrz radzą, aby zgodnie  
z  prawem obowiązującym wezwanie  przyjąć  do  wiadomości,  nie  wszczynać 
postępowania.  Wzywający  mogą  zaniechać  dalszych  działań,  albo  pójść  na 
drogę sądową. Można podjąć również zmiany do cytowanej uchwały. 
Przewodniczący  zaproponował  pozostawić  wezwania,  jako  dokumenty  do 
wiadomości. Natomiast,  jeżeli jest potrzeba szerszych wyjaśnień, obecna pani 
prawnik i Burmistrz mogą to uczynić. 
Radni nie mieli uwag. 

Ad 10) Zamknięcie obrad.      

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

        Protokolant: Przewodniczący obrad:

 Marzena Domagała     Edward Joachimiak 

22


