
Protokół Nr 36/ 13
 z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy, 
3. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej  Cija przewodniczący komisji.  Przywitał 
zebranych, przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 35/13 z 8 kwietnia 2013 r.
4.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka – stan aktualny pracy nad Studium.
5.  Plany  miejscowe  –  stopień  zaawansowania  prac  nad  planami  będącymi  w 
opracowaniu.
6.  Realizacja  remontu  i  modernizacji  drogi  powiatowej  1316  P Gorzowskiej  do 
Stradunia  i  budowa  drogi  łączącej  Straduń  ze  Smolarnią  oraz  ścieżki  pieszo-
rowerowej wzdłuż tych dróg – stopień zaawansowania prac projektowych.
7. Cmentarz Komunalny – koncepcja rozbudowy.
8. Analiza, opiniowanie  otrzymanych projektów uchwał ( projekty zostały przesłane 
wraz         z zawiadomieniem na sesję w dniu 25 kwietnia br.):
9.Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013  r.  -  bieżąca  informacja 
Burmistrza o stopniu realizacji. 
10. Sprawy wniesione do komisji:
- pismo z dnia 10 kwietnia 2013 r.  p. Przemysława Gorczyńskiego dot. ulicy Chro-
brego ( załączone do pisma zdjęcia są do wglądu w biurze Rady Miejskiej).
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia    witając  wszystkich  zebranych  dokonał  Przewodniczący 
komisji radny Andrzej Cija.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag, poprzez aklamację. 

1



Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 35/13 z 8 kwietnia 2013 r.
Protokół Nr 35/13 z 8 kwietnia  2013 r. został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie za. 
Głosowało 7 radnych. 

Ad 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka – stan aktualny pracy nad Studium.
Burmistrz Trzcianki poinformował, że 12 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie w 
Urzędzie  Miejskim  Trzcianki,  w  którym  uczestniczyli  autorzy  projektu  zmiany 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka, Burmistrz Trzcianki, radni Rady Miejskiej Trzcianki, mieszkańcy miasta 
Trzcianki oraz pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki.  Celem zorganizowanego 
spotkania  było  prezentacja  uwag,  złożonych w wyniku ponownie  wyłożonego  do 
publicznego wglądu projektu zmiany studium. Stwierdził,  że  po zapoznaniu się  z 
treścią  uwag,  dokonał  ich  rozstrzygnięcia.  W  związku  z  powyższym  urbaniści 
dokonują korekty zapisów treści zmiany studium oraz aktualizują dane zawarte w 
części opisowej opracowania. Czynności te potrwają do do końca maja br. natomiast 
Burmistrz  Trzcianki  przedstawi  Radzie  Miejskiej  do  uchwalenia   wraz  z  listą 
nieuwzględnionych uwag, w miesiącu czerwcu br. 

Pisemna  informacja  podpisana  przez  Kierownika  referatu  Pana  W.  Putyrskiego 
znajduje się jako załącznik do protokołu.

Ad 5. Plany miejscowe –  stopień  zaawansowania  prac  nad planami  będącymi  w 
opracowaniu.
Pisemna informacja podpisana przez Kierownika referatu Pana W. Putyrskiego wraz 
z  zestawieniem  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowych 
planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Trzcianka  w  trakcie 
realizacji,  stanowi  załącznik do protokołu.

Ad 6.  Realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316 P Gorzowskiej do 
Stradunia  i  budowa  drogi  łączącej  Straduń  ze  Smolarnią  oraz  ścieżki  pieszo-
rowerowej wzdłuż tych dróg – stopień zaawansowania prac projektowych.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że    z  informacji  uzyskanej  z  Zarządu  Dróg 
Powiatowych,  dokumentacja  na przebudowę drogi  1316 P od ul.  Gorzowskiej  do 
Stradunia,  została  wykonana  i  obejmuje  również   wykonanie  ścieżki  pieszo-
rowerowej.  Natomiast  w  przypadku  uruchomienia  programów  pomocowych  na 
przebudowę  dróg,  wniosek  o  dofinansowanie  remontu  przedmiotowej  drogi 
powiatowej  zostanie  złożony.  Projekt  na  wykonanie  drogi  pomiędzy  Straduniem 
i Smolarnia  został wykonany w roku 2008, w związku z czym, stracił  już swoją 
ważność.  W  celu  wykonania  nowego  projektu  lub  aktualizacji  poprzedniego, 
potrzebne jest  wydatkowanie środków finansowych na zamówienie map do celów 
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projektowych oraz na zlecenie do biura projektowego.
Ad 7. Cmentarz Komunalny – koncepcja rozbudowy.
Pan W. Putyrski stwierdził,  że w miesiącu grudniu została opracowana Koncepcja 
Zagospodarowania  Terenu  planowanej  rozbudowy  cmentarza  komunalnego  w 
Trzciance w rejonie ul. Wspólnej, załącznik mapka, stanowi załącznik do protokołu. 
Koncepcja  została  opracowana  przez  pracowników Urzędu  Miejskiego  Trzcianki. 
Komisja na swoim posiedzeniu otrzymała, do wglądu, koncepcję zagospodarowania 
terenu. Stwierdził, że perspektywiczna rozbudowa cmentarza została uwzględniona w 
projekcie zmiany studium i zajmie teren przedstawiony  na mapce,  który stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad  8. Analiza,  opiniowanie   otrzymanych  projektów  uchwał  (  projekty  zostały 
przesłane wraz         z zawiadomieniem na sesję w dniu 25 kwietnia br.):

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2013 – 
2021,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.

b) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok,
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zmiany  podyktowane  były  w  związku 
z organizacją imprez majowych, gdyż wydatki na to zadanie „Organizacja imprez 
majowych” nie była planowane.  Poinformował, że środki w wys. 70 tys. zł na zakup 
sprzętu ratowniczego i wynagrodzenie dla ratowników przenosi do rezerwy ogólnej z 
uwagi  na  sytuacje  spółki  OSIR,  w której  to  wcześniej  znajdowały  się  środki  na 
wynagrodzenia ratowników. Poinformował, że rozważa także możliwość przekazania 
pomieszczenia wypożyczalni sprzętu przy nowej plaży dla WOPR.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  zmniejszyła  się  nadwyżka  budżetu  o  kwotę 
1.000.000 zł i po zmianach wynosi 2.547.244 zł. Natomiast zwiększa się planowane 
przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł z tytułu pożyczki, a pożyczka pochodzić 
będzie  z  inicjatywy  Jessika  i  realizowana  jest  w  ramach  Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.

c) wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że należy zakończyć realizacje   jeśli chodzi o cieki 
wodne.  Żeby nie  płacić  kary  tematy  te  muszą  być  zakończone to  jest  likwidacja 
wylotu  nr  8  przy  ul.  Piotra  Skargi.   Muszą  być  zrealizowane  zadania  przy  ul. 
Kościuszki, duże opady w okresie letnich spowodowały zalewanie. W związku z tym 
na  ul.  Kościuszki  planuje  zrobienie  się  kanału  przelewowego,  który  zostanie 
podłączony  z  niżej  o  20  cm  poziomem.  Także  zostanie  przebudowana  sieć 
kanalizacyjna Żeromskiego, Prosta i całkowita likwidacja wylotu nr 5. Zadanie ma na 
celu  dokończenie  rozdziału  sieci  ogólnospławnej  w rejonie  hali  sportowej  do  ul. 
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Prostej.  Także  planuje  się  uruchomienie  sieci  wodociągowej  na  osiedlach 
Królewskich.  Także  przewiduje  się  przedsięwzięcie  budowa  wodociągu  w  ul. 
Lelewela.  Pani  Prezes  Grażyna  Wiśniewska  będzie  zaproszona  na  sesję  i 
szczegółowo omówi Program.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  sesji  pani  prezes  szczegółowo  rozliczy 
realizacje programu i zamierzenia nowego. 

Radny  Paweł  Kolendowicz  poprosił  o  rozpoznanie,  bo  jego  zdaniem  jest  wielu 
chętnych prywatnych właścicieli działek, którzy byliby zainteresowani udziałem w 
budowie  wodociągu  a  może  i  kanalizacji.  Może  można  byłoby  zacząć  realizację 
inwestycji publiczno-prywatnych. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, ze nie wyklucza takich możliwości, natomiast gmina 
musi przygotować się pod względem projektowym i technicznym. Czasami ZUIK to 
już realizuje,  prywatne podmioty realizują zadania  a w późniejszym etapie  ZIK 
Przyjmuje dany majątek. 

d) zaciągnięcia  pożyczki  nie  stanowiącej  pomocy  publicznej  na 
termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance i Gimnazjum Nr 
2 w Trzciance,

Pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  program Jassika 
finansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny i Komisję Europejską. W Polsce 
jest  on realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  Program ten działa  na 
bardzo  preferencyjnych  warunkach  daje  możliwość  sfinansowania  inwestycji  na 
terenie miasta i zostanie przeznaczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej 
Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.  Kredyt jest w 100% realizowany przez BGK, 
spłaty rozłożone są na 20 lat, a oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 1 %. 
Splata niezaciągniętego kredytu nastąpiłaby od 2015 r. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że pożyczka pochodzi z inicjatywy Jessika realizowana 
jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-
2013. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działa jako Fundusz Rozwoju 
Obszarów Miejskich dla województwa wielkopolskiego w ramach inicjatywy Jessika. 
Pożyczka zostanie przeznaczona na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 
Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego 
wynosi  3.886.946,37  zł.  Inwestycja  realizowana  będzie  w  latach  2013-2014. 
Oprocentowanie pożyczki oparte jest o stopę referencyjną NBP pomniejszoną o 3,5 
punktu nie mniej niż 1 %. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 3,25 %. Koszt 
pożyczki wynosi 185,00 zł. 
 
Radny Paweł Kolendowicz stwierdził, że finansowanie termomodernizacji będzie  w 
całości  z  zaciągniętego  kredytu.  Czy  można  liczyć  na  jakieś  premie 
termomodernizacyjne, czy jakieś umorzenia.
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że oprócz pożyczki nie można liczyć na coś innego. 
Także jest rok karencji od daty wykonania zadania. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, ze zadanie musi być wykonane do końca 2014 r. Jest 
wzór wniosku na stronach internetowych, wniosek został wydrukowany. We wniosku 
są  wymienione  jakie  są  potrzebne  załączniki.  Były  prowadzone  rozmowy  z 
człowiekiem który w BGK zajmuje się tym programem. Były wyjaśniane wszystkie 
wątpliwości.  Potrzebne są  dwie rzeczy a  mianowicie  Uchwała Rady Miejskiej   o 
zaciągnięciu pożyczki przez gminę. Także musi być opinia RIO do podjętej przez 
Radę  uchwały.    Rada  Miejska  podjęła  Uchwałę  o  Lokalnym  Programie 
Rewitalizacji. Taki Program musi być dołączony do wniosku o środku.  Na etapie 
składania wniosku o udział w tym programie na pewno nie jest potrzebny Lokalny 
Program Rewitalizacji.  Jest potrzebne oświadczenie, że ten obszar w tym programie 
się znalazł.   

Pan Mariusz Gawrych mieszkaniec Trzcianki zadał pytanie czy Gmina ma zdolność 
kredytową.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że w tym przypadku ma zdolność nasza gmina. 

Radny Jacek Oświecimski stwierdził, że kontaktował się z firmą,  która zajmuje się 
programem  Jessika jest to spółka z miasta Poznania, ta firma twierdzi, że przede 
wszystkim  musi  mieć  studium  wykonalności  i  ma  okres  trzech  tygodni  na 
wykonanie. Jeśli zostanie złożony wniosek to bezwzględnym warunkiem musi być 
audyt energetyczny. Taki audyt musi być bez względu na to czy jest projekt czy też 
go  nie  ma.  Także  musi  być  program  rewitalizacji.   Opiera  się  na  zdobytych 
informacjach od firmy, która ma pewne sukcesy i  jest  pełna odpowiedzialność za 
uzyskane informacje. Firma wskazuje ewidentnie, że jeśli  chodzi o termin, to jest 
prawdopodobnie  niemożliwy  do  wykonania.  Nie  wie,  na  jakim  etapie  jest  ten 
program.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że są dwie ścieżki być może wymagania, o 
których mówi radny Krzysztof Oświecimski  są traktowane jako pomoc publiczna dla 
przedsiębiorców i być może są takie wymagania. 

Radny Krzysztof Oświecimski powiedział, że przedzwonił do firmy i konkretne zadał 
pytanie. Powiedziano mi o konkretnych warunkach jakie należy spełnić. Powiedział, 
ze sprawie tej poświęcił trochę czasu, nie odpowiadają mu te argumenty jakie zostały 
przedstawione  na  komisji.  Poprosił  o   udostępnienie  mu  materiałów,  na  jutro, 
dotyczące Programu Rewitalizacji,  na jakim jest etapie. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że gmina nie ma zbyt dużego manewru działania jeśli 
chodzi  o  środki  na  inwestycje.  Nie  pojawią  się  na  pewno  inne  źródła.  Trzeba 
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ryzykować. Rada powinna mieć pełną jasność ile można stracić.  Wiadomo, ze jest po 
terminie, że jest już komplet. Poprosił o informację aby na sesję była taka informacja 
ile  w  związku  z  tym  zamierzonym  przedsięwzięciem   gmina  musi  przeznaczyć 
środków. Jakie pieniądze ryzykuje. 

Pan W.  Putyrski  stwierdził,  że  nie  ma  tam terminów.  Rozdanie  pieniędzy  było  4 
kwietnia.  Ryzykujemy kwotę 6 tys. netto i nic więcej. 

Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że o programie Jessika była mowa już w styczniu 
tego roku. Wniosek że nie  został  złożony, to jest  wina Rady Miejskiej  Trzcianki, 
między innymi radnego Andrzeja Ciji, który był przeciwny. Dobrze, że radny dojrzał. 
Podmiotem,  który  odpowiada  za  Jessikę,  na  pewno  pan  Putyrski  szczegółowo 
radnym przedstawi,   nie jest jakaś doraźna firma, która może różnie interpretować. 
Informacje należy mieć od instytucji, która posiada projekty i tych należy słuchać. 
Jesteśmy spóźnieni ale powinniśmy jak najbardziej w to wejść. 

Radny Andtrzej Cija zadał pytanie czy była uchwała podejmowana w tym temacie. 

Radny Grzegorz Bogacz powiedział, że w imieniu Platformy Obywatelskiej składana 
była  informacja  radnym,  ale  radny  za  późno  dojrzał  dlatego  teraz  temat  ten  ma 
poparcie. Była propozycja wprowadzenia środków na ten cel. 

Radny Paweł Kolendowicz powiedział, że też nie przypomina sobie żeby była w tym 
temacie przedstawiona uchwała radnym. Radny Cija nie decyduje jakie uchwały rada 
podejmuje i dlatego od uchwały trzeba było wyjść.  

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził,  że  należy  się  zwrócić  o  zapytanie  do 
podmiotu właściwego,  czy szkoła wchodzi w program rewitalizacji. Jego zdaniem 
nie, bo nie ma nic wspólnego.

Pan W. Putyrski stwierdził, że rozmowy przeprowadzał z BGK w Poznaniu z osobą 
odpowiedzialną  za  ten  projekt.  Także  rozmowy  przeprowadzała  pani  Skarbnik 
Gminy. Bank jest odpowiedzialny za realizację programu Jassika w Wielkopolsce. 
Temat  był  bardzo  wyraźnie  przedstawiony.  Nie  ma  żadnych  wątpliwości,  że 
termomodernizacja  szkoły  wchodzi  w  ten  program,  że  na  100%  kosztów 
kwalifikowanych gmina nie odzyska tylko 2 % kosztów.  Pani Skarbnik już omówiła 
warunki spłat. Rozmowy były prowadzone w kwietniu. 

Radny  Krzysztof  Oświecimswki  stwierdził,  że  kiedy  radny  Bogacz  przedstawiał 
Program, to nikt nie był zainteresowany, teraz kiedy kończą się pieniądze i pula to 
wtedy wszyscy są napaleni. 

Radny Marek Dąbrowski  stwierdził,  że  popiera to,  co przedstawił  pan Kierownik 

6



Putyrski.  Stwierdził,  że prowadzone były z Bankiem rozmowy w styczniu, lutym. 
Uchwały radnym się nie przedstawiło, natomiast Platforma Obywatelska starała się 
wprowadzić 40 tys. zł do zmian budżetowych ale radni to nie zaakceptowali. Były 
rozmowy z panem z Banku Gospodarstwa Krajowego potwierdza to co powiedział 
pan W. Putyrski. 

Radny Krzysztof Oświecimski ma prośbę do pana Burmistrza o zaproszenie osoby na 
sesję, która będzie w stanie radnych przekonać.

Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że należy wejść na stronę, dlatego jest szkoła bo 
szkoła  spełnia  jeden  z  punktów  poprawa  efektywności  energetycznej.  Firmy 
consultingowe nie analizują tych wniosków. Są opisane formularze. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek kto jest za pozytywną 
opinią do projektu uchwały: za 8, przeciwko 1, wstrzymał się 0. Głosowało 9 
radnych. 

e) oceny zasobów pomocy społecznej gminy Trzcianka za 2012 rok,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nikt z radnych nie miał pytań. Komisja 
nie wypracowała stanowiska. 

f) zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/250/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  7 
lutego  2013 r.  w sprawie planów pracy komisji  stałych Rady Miejskiej 
Trzcianki na I półrocze 2013 r.,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nikt z radnych nie miał pytań. Komisja 
nie wypracowała stanowiska. 
     g) zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 
2010  r.      w  sprawie  ustalenia  składów  osobowych  stałych  komisji  Rady 
Miejskiej Trzcianki,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nikt z radnych nie miał pytań. Komisja 
nie wypracowała stanowiska. 
       h) nadania nazwy osiedla we wsi Straduń,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nikt z radnych nie miał pytań. Komisja 
nie wypracowała stanowiska. 
        i) nadania nazwy osiedla we wsi Biała,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nikt z radnych nie miał pytań. Komisja 
nie wypracowała stanowiska. 

Ad 9.Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013  r.  -  bieżąca  informacja 
Burmistrza  o stopniu realizacji. 
Pan  Kierownik  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  od  ostatniej  informacji  składanej 
komisji  8  kwietnia  nic  szczególnego  się  nie  wydarzyło.  Jeśli  chodzi  o  działania 
bieżące to łatane są dziury w drogach. Także na drogach gruntowych pojawiają się 
równiarki. 
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Ad 10. Sprawy wniesione do komisji:
- pismo z dnia 10 kwietnia 2013 r.  p. Przemysława Gorczyńskiego dot. ulicy Chro-
brego ( załączone do pisma zdjęcia są do wglądu w biurze Rady Miejskiej).
Pan Burmistrz udzielił pisemnej informacji p. Gorczyńskiemu. W tej sprawie w dniu 
11 kwietnia, ksero odpowiedzi stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 11. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Jacek Oświecimski poprosił o rozważenie możliwości, zrobienia na osiedlu 
Lelewela ( za Kaktusem) w miejsce  dotychczas wydeptanej przez ludzi ścieżki, no-
wej ścieżki wykonanej sposobem gospodarczym z odzyskanych płytek polbruk.

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że w związku z tym, ze wykonawca    budowanej 
sali przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance  deklarował, że   powstanie dywanik na ul. 
Konopnickiej, którego do chwili obecnej nie nie jest wykonane, prosi o informację na 
ten temat i interewencje.

Radny Mariusz Kukuś poprosił o informację kiedy będzie zrobiony remont parkingu 
przy ul. Kościuszki w związku z dużą ilością na nim ruchomych kostek.

Radny Paweł Kolendowicz prosił o wykonanie uskoku pomiędzy asfaltem a kostką 
brukową w okolicy sklepu Sosenka.

Radny Paweł Kolendowicz zadał pytanie, co było powodem wycięcia tak dużej ilości 
drzew przy ul. Broniewskiego.

Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że mieszkańcy gminy Trzcianka są niezadowole-
ni z decyzji Rady Miejskiej odnośnie form naliczania opłat za śmieci. Uważają, że 
metoda od osoby byłaby metodą lepszą, względnie powinno brać się pod uwagę licz-
bę osób zamieszkałych w danym mieszkaniu. Proszą o rozważenie czy podjęta decy-
zja była decyzja zbyt pochopnie podjęta. 

Radny Andrzej Cija poruszył następujące sprawy:
1) stwierdził, że   komisja powinna przymierzyć się do analizy w miesiącu maju do 
opłat adiacenckich i planistycznych; 
2) poprosił, w imieniu radnego Kłundukowskiego, p. Burmistrza o zajęcie się sprawą 
30-lecia. Czy jest szansa aby sprawa osiedla była popchnięta do przodu. 
3) poruszył sprawę  odpadów komunalnych, temat ten  był przez komisję wielokrot-
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nie analizowany, powiedział, że  żaden z systemów nie jest systemem sprawiedli-
wym. Natomiast dla rodzin wielodzietnych jest zrobiona dobra robota. Część ludzi 
czuje się pokrzywdzona, a zwłaszcza w gospodarstwie jedno czy dwu osobowym. 
Powiedziane było, że do tematu się powróci, jest czas żeby się tej sprawie pochylić. 
Teraz jest czas aby przeanalizować  opłaty przez poszczególne gospodarstwa. Zapro-
ponował aby także takie propozycje pojawiły się ze strony, Burmistrza i klubów, tak 
aby w pierwszych dniach maja było wypracowane stanowisko. Zaproponował:
1. Budynki wielorodzinne na wsi i w mieście :

a) gospodarstwa jednoosobowe – 20 zł/ miesiąc,
b) gospodarstwa dwuosobowe – 25 zł/ miesiąc,
c) gospodarstwa trzyosobowe – 30 zł/ miesiąc,
d) gospodarstwa cztery i więcej osobowe – 35 zł/miesiąc.

2. Budownictwo jednorodzinne  miasto:
a) gospodarstwa jednoosobowe – 25 zł/ miesiąc,
b) gospodarstwa dwuosobowe –30zł/ miesiąc,
c) gospodarstwa trzyosobowe i więcej – 40zł/ miesiąc,

3. Budownictwo jednorodzinne  wieś:
a) gospodarstwa jednoosobowe – 20 zł/ miesiąc,
b) gospodarstwa dwuosobowe –25 zł/ miesiąc,
c) gospodarstwa trzyosobowe i więcej – 35zł/ miesiąc.

Powiedział, że dobrze funkcjonują gniazda umieszczone w Trzciance. Jego zdaniem 
takie gniazda powinny być pozostawione, jeśli w ramach systemu można to pozosta-
wić i mogą być finansowane. Powiedział, ze mieszkańcy spółdzielcy są opomiarowa-
ni w wodę. Można by wprowadzić rozliczenie od licznika wody. Powiedział, że wiele 
na ten temat czyta i już pojawiają się głosy, że tak skopanej ustawy to nie widzieli. 

Radny Paweł Kolendowicz stwierdził, że też do niego dochodzą głosy, że od gospo-
darstwa wybór metody jest nieuczciwy, ale przekonuje ludzi, że pan Burmistrz wpro-
wadzać będzie ulgi mieszkańcom. Jeśli wprowadzone będą te propozycje jakie przed-
stawił przewodniczący, to będzie tożsame jak od osoby. 

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że były przedstawione propozycje sektorów, po 
czym na sesji przedstawiona była informacja, że muszą być dwa punkty selektywnej 
zbiórki.  Prosi aby takie informacje były przedstawiane wcześniej. Jeśli taki problem 
pojawia się, to informację należy radnym przekazać. W tym temacie były podejmo-
wane stanowiska Rady, komisje podejmowały stanowiska, Powiedział, że już w fazie 
wstępnej wiedział, że takich rzeczy nie wolno robić. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jego zdaniem dyskusja nad sektorami nie była dys-
kusją zmarnowaną. Poinformował, że otrzymał od firmy przygotowującej specyfika-
cję fax, dzisiaj na komisji, w związku z tym przygotował pismo, które radnym zosta-
ło rozdane. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Jeśli chodzi o opłaty za śmieci, to 
dziwi się mediom lokalnym, to oni powinni w sposób bardziej rzetelny przekazywać 
informację.  Także zdarzyło się, że osoby  wnioskują, że nie produkują śmieci. Osoby 
są gotowe iść do sądu. Jeśli chodzi o realizacje ul. Kościuszki, to parking będzie za-
sypywany tłuczniem i nie będą wykonywane tam żadne prace, dopóki gmina nie bę-
dzie właścicielem parkingu, gruntu, taka jest jego decyzja. Pan Dyrektor Jagła ma te-
reny, które chce przekazać gminie Trzcianka, prowadzone są negocjacje. Jego argu-
mentem aby zbyć to, są tereny prowadzące do kościoła, skarpa, oraz teren od drogi 
do bloku gdzie jest sklep media market i apteka oraz parkin przy ul. Kościuszki i tak-
że lewa strona od ul Kościuszki.  Przy rondzie Solidarności teren koło szkoły  w kie-
runku kwiaciarni i baru Alicji.  Za miastem to teren kolo spółek wodnych i teren wo-
kół fabryk mebli.  Idąc dalej to także wjazd koło Restauracji Calabria. Te wymienio-
ne tereny pan Jagła chce przekazać gminie, tereny te unormują stan. Tereny wymie-
nione gmina utrzymuje.   Stwierdził, że ponagli dyrektora do naprawienia parkingu 
przy ul. Kościuszki. Powiedział, że nie będzie wykonywał remontów i prac na obiek-
tach, które nie należą do gminy. Nie ma pieniędzy na remont ul. Kościuszki. Nie ma 
odpowiednich środków na remonty cząstkowe dróg. Będzie jeszcze drugie podejście 
do spraw związanych z terenami zarządzanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Z 
panem dyrektorem Jagła poruszone były dwie sprawy jak parkin przy ul. Żeromskie-
go oraz budowa chodnika od ul. Gorzowskiej  do Witosa. Poruszona była sprawa 
oświetlenia na ul. Fałata, kwota zeszła do 15 tys. zł.  W Siedlisku był obiecany chod-
nik  w wymiarze 70 metrów.  Będzie prosił przewodniczących komisji aby do drugie-
go spotkania z p. Jagłą temat został przegadany i zamknięty. Wieloletni program ka-
nalizacji także wiąże się z ul. Kościuszki, przewidywana w tym rejonie jest inwesty-
cja w tym zakresie.  
Ad 12. Zakończenie posiedzenia.
 Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Andrzej Cija 
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